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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Неефективність вітчизняного оподаткування, складність та 

незрозумілість системи оподаткування, нестабільність податкового 

законодавства, що підтверджується міжнародними рейтингами, широке 

обговорення податкових проблем громадкістю та політиками зумовлюють 

практичне спрямування більшості наукових праць податкової тематики. Їх 

автори розглядають насамперед прагматичні та організаційні аспекти 

оподаткування, зокрема порядок нарахування та сплати податкових платежів, 

їх адміністрування, фіскальну ефективність, напрями реформування 

податкової системи, проблеми застосування податкового законодавства та 

податкової відповідальності. Поряд з тим не приділяється належна увага 

розробці теоретико-методологічних засад процесу оподаткування та 

управління ним. Двадцятирічний досвід розбудови податкової системи 

України дозволяє зробити висновок про те, що вона відбувалась без 

достатнього наукового обгрунтування, що в свою чергу обумовило 

відсутність комплексної програми розвитку оподаткування, його 

стратегічних пріоритетів та тактичних цілей [1, c.25].  

Державний податковий менеджмент розглядають як: науку, економічне 

та організаційне явище, особливий вид управлінської діяльності та процес. 

Так, державний податковий менеджмент як наука - це сукупність знань 

та наукових поглядів на явища та процеси, що об’єктивно відбуваються в 

суспільстві між державою та платниками податків з приводу формування за 

рахунок податкових надходжень головного централізованого фонду держави 

– бюджету з метою створення фінансової бази для виконання державою її 

функцій та завдань [6]. 

Як особливий вид управлінської діяльності державний податковий 

менеджмент являє собою цілеспрямовану діяльність держави в особі 

спеціально уповноважених органів державної влади з метою виконання цілей 

та завдань податкової політики задля забезпечення економічного та 

соціального розвитку країни в цілому [6].   

Як процес державний податковий менеджмент представляє собою 

логічно побудовану сукупність послідовно реалізованих етапів управління 

податковими відносинами: формування податкової політики, обґрунтування 

цілей, розробки регламентів, організації сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів), мотивування співробітників податкових органів та 

платників податків до дотримання податкового законодавства, контролю та 

аналізу виконання законодавчих вимог і встановлених податковою 

політикою держави цілей та завдань з наступною розробкою висновків та 

рекомендацій спрямованих на уточнення цілей, регламентів та способів 

організації справляння податків, зборів (обов’язкових платежів). Визначені 
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етапи процесу державного податкового менеджменту реалізуються в межах 

його функцій [6].  

Крім того, державний податковий менеджмент як систему розглядають 

з економічної та з організаційної точок зору. Отже, з економічної точки зору 

державний податковий менеджмент представляє собою сукупність норм, 

методів та правил організації відносин між державою та платниками податків 

з метою формування бюджетів та державних цільових фондів. З 

організаційної точки зору - сукупність органів державної законодавчої, 

виконавчої та судової влади, які наділені повноваженнями в сфері 

оподаткування [4, с. 4].   

Дискусійним в науковій літературі залишається питання визначення 

об’єкту державного податкового менеджменту. Так, на думку Т. В. Рева, 

об’єктом впливу в податковій сфері, а, отже, і об’єктом державного 

податкового менеджменту, є відносини, що виникають між державою та 

платниками податку з приводу сплати податків та обов’язкових платежів до 

бюджету [5, с. 21].  

Найбільш вичерпним та заслуговує на увагу щодо визначення об’єкту 

державного податкового менеджменту є твердження М. Ігнатишин, згідно 

якого об’єктом впливу в податковій сфері є відносини, що виникають між 

платниками та державою з приводу сплати до бюджету податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів. Відповідно, результатом такого впливу має 

бути, з одного боку, формування централізованого фонду держави, а з 

другого, – створення сприятливих умов для розвитку господарської 

діяльності, а також регулювання соціально-економічного життя суспільства 

[2, c. 35].   

Узагальнивши твердження деяких учених-економістів можна зробити 

висновок про те, що об’єктом державного податкового менеджменту є 

відносини, що виникають між державою, в особі спеціально уповноважених 

органів державної влади, та платниками податків.  

В межах визначеного об’єкту предметом державного податкового 

менеджменту є діяльність держави в сфері встановлення та стягнення до 

бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) [1, c. 3].  

Власної точки зору, щодо визначення предмету державного 

податкового менеджменту, дотримується М. Філоненко, який вважає, що 

предметом державного податкового менеджменту є вирішення теоретичних 

та суто практичних питань побудови оптимальної податкової системи, аналіз 

стану та прогнозування податкових надходжень, стратегічне бачення 

закономірностей формування податкового потенціалу країни та регіонів. 

Даний підхід носить досить звужений характер, зокрема не враховує 

проблеми розвитку наукових підходів до вивчення державного податкового 

менеджменту [7, с. 89-93].   

Важливим завданням розробки теоретичних засад державного 

податкового менеджменту є визначення кола його суб’єктів. Вдалим, в 

напрямку розв’язання поставленого завдання, є підхід Т. М. Рева, який до 
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кола суб’єктів податкового менеджменту відносить органи законодавчої та 

виконавчої влади, контролюючі органи у сукупності з платниками податків. 

Але даний погляд потребує уточнення, оскільки контролюючі органи 

відносяться до органів державної виконавчої влади [5, с. 28-29]. 

Виходячи із сутності державного податкового менеджменту, його 

суб’єктами слід визнати органи державної влади, наділені повноваженнями в 

сфері оподаткування та всі групи платників податків.  

В свою чергу, в науковій літературі містяться різні підходи до 

визначення мети податкового менеджменту, яку можливо розрізняти на 

макро- та мікроекономічному рівнях. Так, Т. М. Рева метою податкового 

менеджменту на макроекономічному рівні визнає забезпечення доходної 

частини бюджету та впливу податків на розвиток підприємництва та 

соціальної сфери [5, с. 32].   

Таким чином, метою державного податкового менеджменту є 

реалізація податкової політики, а також формування доходної частини 

бюджетів всіх рівнів та забезпечення дієвого впливу податків, зборів 

(обов’язкових платежів) на розвиток національної економіки та соціальних 

відносин в суспільстві.  

Більш глибоко усвідомити сутність державного податкового 

менеджменту можливо за допомогою його функцій, оскільки саме у функціях 

реалізується процес управління податковою системою, до переліку яких 

можливо віднести такі ( рис. 1): планування, організування, координування, 

стимулювання та контроль.  

 
Рис. 1. Функції державного податкового менеджменту 

 

Таким чином, державний податковий менеджмент виконує всі основні 

функції, притаманні класичному менеджменту – планування, мотивування, 

організування та контроль [3, с. 37-38]. 

Планування в податковому менеджменті є його основою. Тому, 

функція планування в державному податковому менеджменті реалізується 

передусім шляхом розробки системи державних планів, починаючи від 

довгострокових стратегічних програм економічного та соціального розвитку, 

завдання яких конкретизуються в планах, що мають ознаки тактичних 

планових документів – законах України про державний бюджет на певний 

рік [3, c. 39-41]. 

Мотивування як функція податкового менеджменту реалізується через 

запровадження та застосування в практиці оподаткування системи мотивів 

Функції державного податкового менеджменту 

Функція 

організування 

 

Функція 

мотивування 

 

Функція 

планування 

Функція 

контролю 
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які зацікавлюють платників чітко дотримуватися вимог податкового 

законодавства. Такі мотиви поділяють на три основні групи:  

– сервісні мотиви – зацікавлюють платників сплачувати податки 

внаслідок виконання державою її функцій, надання громадських послуг, крім 

того держава відіграє важливу роль у розвитку пріоритетних в цілому для 

суспільства видів економічної діяльності та інвестиційних проектів;  

– мотиви примусу – змушують співробітників податкових органів та 

платників податків до дотримання податкового законодавства внаслідок 

можливості настання фінансової, адміністративної чи кримінальної 

відповідальності за порушення податкового законодавства;  

– ідеологічні мотиви – передбачають роз’яснювальну роботу за 

допомогою методів психологічного впливу серед платників податків щодо 

необхідності формування необхідної фінансової бази для діяльності держави.  

Держава зобов’язана забезпечити формування такої сукупності 

мотивів, їх органічного поєднання, що забезпечить зацікавленість платників 

сплачувати податки та унеможливить скорочення обсягів господарської 

діяльності та загострення соціальної напруженості в суспільстві [3, с. 42-43].   

Планова функція державного податкового менеджменту тісно 

пов’язана з функцією організування, реалізація якої здійснюється через 

податковий механізм, який визначає порядок практичного застосування 

податкового законодавства з метою повного виконання цілей та завдань 

податкової політики, закріплених в системі державних планів. Крім того, 

організаційна функція державного податкового менеджменту розкривається 

через структуру органів влади на загальнодержавному та місцевому рівнях, 

які забезпечують прийняття рішень щодо функціонування системи 

оподаткування. Виконання саме цієї функції державним податковим 

менеджментом повинно забезпечити функціонування системи 

оподаткування. Метою державного податкового менеджменту в даному 

аспекті слід визнати формування оптимальної структури органів державної 

влади наділених повноваженнями в сфері оподаткування, а також 

налагодження оптимального та ефективного механізму взаємодії між такими 

органами та унеможливлення дублювання виконуваних ними функцій в 

сфері оподаткування [4, с. 28-32]. 

Контрольна функція державного податкового менеджменту передбачає 

проведення контрою за дотриманням органами державної влади, що наділені 

відповідними повноваженнями в сфері оподаткування, та платниками 

податків податкового законодавства. Крім того, дана функція повинна 

забезпечити контроль та оцінку виконання цілей та завдань податкової 

політики держави, зокрема обсяги виконання показників обсягів податкових 

надходжень до бюджету, виявляти причини відхилень, що виникли та 

виявляти невикористані резерви зростання надходжень до бюджетів усіх 

рівнів [3, c. 44].   

Ефективний державний податковий менеджмент неможливий без 

відповідного інформаційного забезпечення, що забезпечує формування 
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оперативної та об’єктивної інформацій про стан системи оподаткування. 

Функціонування інформаційного забезпечення повинно відбуватися 

постійно, оскільки управлінський вплив керуючої системи на керовану 

відбувається безперервно, що забезпечить можливість вироблення 

актуальних, своєчасних та ефективних рішень в сфері оподаткування [6].   
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Ярич М.Б., Мельник Т.Г. 

Львівська комерційна академія  
Науковий керівник: проф. Біла О.Г. 

 

ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ : ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ  

 

Економічна політика в Україні на сучасному етапі розвитку 

спрямована, в першу чергу, на подолання фінансової кризи в країні, 

зміцнення політичних основ держави, підвищення суспільного добробуту та 

економічний зріст. Важливою умовою для успішного досягнення зазначених 

цілей є стабільно діюча банківська система. Ефективно функціонуючі банки 

в стані акумулювати значні суми грошових ресурсів і при сприятливих 

умовах інвестувати їх у виробничий сектор економіки, який є матеріальною 

базою економічного розвитку суспільства й росту добробуту населення. 

Банківська система, яка поєднує через банки всіх суб’єктів економіки, є 

залежною від фінансового стану своїх клієнтів. Природно, що негативні 

процеси в економіці відбилися на діяльності комерційних банків [1].   

Одним із основних важелів впливу на функціонування комерційних 

банків є система оподаткування, яка, крім своєї звичайної фіскальної функції, 

має спрямовувати їх діяльність у русло суспільних інтересів. Разом із тим 

формування ефективної системи оподаткування комерційних банків є дуже 

складним завданням. 
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Оподаткування банків є багатоаспектною проблемою як правового, так 

і економічного спрямування. У податковій системі банки виконують 

подвійну роль [2]:  

 як суб’єкти податкових відносин вони є платниками більшості 

податків, які на загальних підставах здійснюють до бюджетів всіх 

рівнів. Одночасно, будучи посередниками між державою і платниками 

податків, вони здійснюють перекази податкових платежів, від 

своєчасності яких залежить повнота обсягів державної казни; 

 на банки покладено функцію податкового і валютного контролю, яка 

полягає в наданні інформації щодо відкриття рахунків клієнтам та 

щодо їх фінансово господарських операцій, своєчасності 

перерахування податків, виконання доручень щодо призупинення 

операцій на рахунках клієнтів тощо.  

Визначаючи важливу роль банків у податковій системі, необхідно 

зазначити, що вони є основними серед інвесторів реального сектора 

економіки, чим забезпечують збільшення кількості платників податків та 

створення додаткових матеріальних благ, підвищуючи таким чином 

дохідність бюджетної системи. Податкове регулювання банківської 

діяльності в узагальненому вигляді трактують як цілеспрямований 

комплексний процес використання засобів та інструментів впливу державної 

податкової політики на банківську діяльність з метою стимулювання чи 

стримування надання банківських послуг для отримання позитивних 

соціально-економічних результатів. 

Як у світовій, так і у вітчизняній економічній науці при дослідженні 

принципових проблем в галузі оподаткування висловлюються прямо 

протилежні думки: від суджень про недостатній рівень оподаткування і 

необхідності посилення податкового тиску на банківський сектор економіки 

до суджень про надмірний податковий тиск на банки.  

Вчені, що вважають оподаткування банківського сектора недостатнім, 

пропонують посилити податкове навантаження на нього, аргументуючи це 

тим, що: по-перше, діяльність банків пов’язана лише з перерозподілом 

національного доходу, оскільки вони, в основному, займаються 

посередництвом і не належать до сфери матеріального виробництва, яка 

потребує пріоритетного розвитку; по-друге, швидкість обігу капіталу 

банківських установ відносно висока, що дає змогу за однакової величини 

капіталу у сфері виробництва отримати вищий прибуток; по-третє, банки 

широко використовують практику приховування прибутків та уникнення 

оподаткування за допомогою різних схем та методів. Серед них найбільш 

поширеними є такі: виплати страхових премій на адресу пов’язаних із 

банками страхових компаній (дочірніх структур або акціонерів); 

відрахування на резерви за кредитними операціями; купівля цінних паперів у 

«інвестиційних» цілях, як і деякі валютно-обмінні операції, які теж можуть 

виводитися з-під оподаткування; штучне завищення видатків і приховування 

дохідних статей. 
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Кризові тенденції в економіці України виявили як недосконалість 

чинної системи оподаткування банківської діяльності, так і низку проблем, 

що перешкоджають її вдосконаленню [3, c. 75]: 

 банківська інформація й агрегована статистика є недостатніми для 

глибокого аналізу впливу оподаткування на банки; 

 недосконале адміністрування податків і різночитання норм законів; 

 серед методів державного регулювання банків в Україні 

пріоритетним було і залишається грошово-кредитне регулювання, податкові 

заходи відіграють скоріше контрольну функцію; 

 регулювання банківської діяльності значною мірою сконцентроване 

в межах самої банківської системи за активної участі НБУ, який має у своєму 

розпорядженні лише грошово-кредитні важелі регулювання 

В умовах потреби подолання в Україні негативних наслідків глобальної 

фінансової кризи зростає актуальність питань адаптації механізмів 

оподаткування банківської діяльності до світових стандартів і вимог. Вплив 

процесів інтеграції та фінансової глобалізації, а також специфіка соціально-

економічних умов розвитку вітчизняної економіки, потребують теоретичного 

переосмислення й обґрунтування напрямів практичного реформування 

системи оподаткування фінансової діяльності банківських установ. 

Реформування механізмів податкового регулювання підтверджується 

необхідністю посилення протекціоністських методів, які в усьому світі 

практикуються як виняткова і тимчасова міра державної політики.  

Таким чином, постає необхідність визначення впливу оподаткування на 

фінансову діяльність банківських установ. Це стає можливим через розгляд 

основних підходів до визначення прибутковості банківської діяльності та 

впливу податків на неї, визначити роль оподаткування банківських установ у 

формуванні податкових надходжень та наповненні державного бюджету. 

Основним видом діяльності банку як домінуючого на фінансовому ринку 

посередника є його фінансова діяльність. Важливо зазначити, що вплив 

інструментів податкового механізму на фінансову діяльність банку може 

бути опосередкованим і прямим. 

В економічній літературі розглядаються два основні підходи щодо 

оцінки рівня оподаткування банків. За першим підходом рівень 

оподаткування банків є недостатній і тому податкове навантаження 

необхідно посилити. За другим – обґрунтовують необхідність зниження 

податкового навантаження банківського сектора з метою більшого залучення 

ресурсів банків у реальну економіку. 

Традиційно для оцінки впливу оподаткування на результати діяльності 

суб’єктів господарювання використовують показник податкового 

навантаження, який визначає частку податкових платежів до бюджету та 

державних цільових фондів. Джерелом інформації для розрахунків можуть 

бути дані фінансової та податкової звітностей [3, c. 12]. 

Оподаткування банків покликане забезпечити, з одного боку, 

сприятливі макроекономічні умови для формування банківської системи, 
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стійкої до кон'юнктурних коливань, з другого — перетворення її на активний 

інструмент інвестиційного процесу й економічного зростання [4, c. 78]. 

Сукупність форм, методів і способів, із яких складається податковий 

механізм, має бути адекватною економічній кон'юнктурі, що сприятиме 

створенню оптимальних умов для мінімізації втрат від економічних криз [5, 

c. 329]. Для визначення впливу податків на результати діяльності банків, 

основним критерієм може бути прибуток тому, що він є основним джерелом 

власних фі нансових ресурсів.  

Податковим кодексом надано можливість забезпечення сталого 

розвитку діяльності банківської системи, а також створення належного 

конкурентного середовища на фінансовому ринку, стверджують податківці. 

Так, відповідно до положень Кодексу суттєво розширено базу для 

формування страхових резервів, які створюються за рахунок збільшення 

витрат фінансової установи, а також врегульовано питання і щодо 

відшкодування банками сум безнадійної заборгованості за рахунок страхових 

резервів. Важливим є закладене в Кодексі поступове зниження ставки 

податку на прибуток – з 25 до 16%, яка сприятиме значному підвищенню 

рівня добровільного виконання податкових зобов'язань банками [1]. 

Введення нового порядку нарахування податків завжди викликає 

велику кількість питань по практичному застосуванню положень 

податкового законодавства. Ще більше ускладнило ситуацію наявність 

багато чисельної кількості нормативно-правових актів різних міністерств і 

відомств, також регулюючих витрат, врахованих з метою оподаткування. 

Отже, недостатній рівень розвитку податкової системи України у 

цілому і її окремих сегментів і інститутів значною мірою є результатом 

їхнього недостатнього теоретичного й організаційно-методологічного 

осмислення. Внаслідок того, що досі однозначно не визначено методику 

оподаткування різних банківських операцій, її специфічні особливості, 

функціональне призначення та місце й роль надходження податків у 

розвитку економіки країни, що призводить до високого податкового тиску на 

комерційні банки та, відповідно, не повної податкової віддачі від банківських 

операцій. 
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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В умовах системної кризи соціальний розвиток в Україні визначається 

наявністю складних соціальних проблем, зниженням якості та рівня життя 

населення. Це зумовлено соціальною нерівністю регіонів, процесами 

соціального  розшарування суспільства, кризовим спадом виробництвом. 

Відтак, найважливішим завданням розвитку суспільства є вдосконалення 

державного управління соціальною політикою регіонів та держави в цілому. 

Варто зазначити, що соціальний розвиток – це якісне поліпшення 

показників, що характеризують соціальну сферу, насамперед доходів 

населення, в тому числі заробітної плати; стану соціальних галузей [2]. 

Основними завданнями соціального розвитку є [2]: 

- створення сприятливих умов для поліпшення добробуту працівників 

за рахунок особистого трудового внеску, підприємництва та ділової 

активності; 

- розробка та впровадження прогресивної моделі організації заробітної 

плати, яка заснована на об’єктивній вартості робочої сили за рахунок 

зростання частки оплати праці у фонді оплати праці за рахунок зниження 

частки матеріальних витрат у структурі собівартості продукції; 

- забезпечення прогресивних змін у співвідношенні між тарифною та 

надтарифною частинами оплати праці.; 

- нагромадження необхідних фінансових ресурсів для надання 

відповідної допомоги у зв’язку з безробіттям, для збереження робочих місць 

у процесі роздержавлення та приватизації, стимулювання розвитку малих 

підприємств, запровадження системи громадських робіт, фахової 

перепідготовки осіб, що втратили роботу, для виконання програми захисту 

малозабезпечених багатодітних і неповних сімей, непрацюючих пенсіонерів, 

інвалідів із щомісячним індексуванням грошових виплат зазначеним 

категоріям населення відповідно до фактичних темпів інфляції; 

- відшкодування витрат на оплату житла з урахуванням матеріального 

розшарування населення у зв’язку з лібералізацією квартирної плати та 

комунальних платежів; 

- забезпечення справедливої системи пенсійних виплат з урахуванням 

трудового внеску кожної окремої особи; 

- запровадження моральних та фіскальних стимулів щодо утворення та 

розширення сфери діяльності територіальних фондів соціальної підтримки 

населення, розвитку благодійних організацій; 

- захист інтелектуального потенціалу суспільства, його ефективне 

використання та примноження, сприяння неухильному зростанню ролі, 

престижу та оплати праці інженерно-технічних кадрів, менеджерів, наукової 
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та творчої інтелігенції - вчених, діячів літератури та мистецтва, медиків, 

учителів, працівників закладів культури; 

- підтримка розвитку духовної сфери, освіти, науки та культури; 

стимулювання створення недержавних закладів науки, культури, освіти, 

становлення страхової медицини, здійснення партнерства держави з 

приватними інституціями у вирішенні питань соціальної політики; 

- здійснення заходів із соціальної адаптації молоді до умов ринкової 

економіки, надання молоді гарантованих можливостей щодо отримання 

освіти, професійної підготовки та працевлаштування; 

- збереження у процесі приватизації профілю установ соціального 

призначення, що перебувають на балансі державних підприємств і 

організацій, та їх передача місцевим органам влади. Стимулювання засобами 

фіскальної політики соціальних інвестицій підприємств та організацій 

недержавного сектору. Сприяння будівництву об’єктів соціальної сфери, що 

передбачені національними програмами; 

- проведення активної економічної політики. Розробка програми 

охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. 

Зазначимо, що для ефективного соціального розвитку регіонів, 

подолання існуючих територіальних диспропорцій необхідними є державне 

регулювання, легітимність, регіональна ініціатива і регіональне виконання, 

конкретно-цільовий характер заходів, що розробляються, системний підхід з 

врахуванням всіх видів і методів державної підтримки конкретного регіону, 

відповідальність і контроль, орієнтація на програмно-цільові методи 

вирішення проблем в умовах трансформаційних суспільних відносин. [5, с. 

123-124] 

Для оцінки соціального розвитку Львівської області було обрано метод 

таксономічного аналізу. Істотою методу є отримання так званої «міри 

господарського розвитку», яка є результатом синтезу всіх аналізованих 

параметрів. Дуже часто ця міра є окреслена як «таксономічна міра розвитку», 

або «таксономічний показник» [3, с. 128]. Таксономічний показник рівня 

соціального  (коефіцієнт таксономії), представляє собою "синтетичну" 

величину рівномірно діючих факторів (показників), що характеризують 

соціальний розвиток регіону, та дозволяє упорядкувати ці показники, 

виявити зміни в їх динаміці та "вузькі місця", які мають найбільший вплив на 

зміну таксономічного показника [4, с. 79]. 

Для розрахунку таксономічного показника рівня соціального розвитку 

Львівської області за 2009-2013рр., нами обрано наступні показники: наявний 

дохід на одну особу; середньомісячної номінальна заробітна плата; рівень 

бідності; коефіцієнт рівня життя; розмір прожиткового мінімуму; індекс 

споживчих цін; видатки на продукти харчування; видатки на алкоголь і 

тютюн; видатки на медичні потреби; обсяг виконаних будівельних робіт. Всі 

показники необхідно поділити на стимулятори та дестимулятори. Підставою 

для такого поділу є характерний вплив кожного з показників на рівень 

розвитку досліджуваного об'єкта. Ознаки, які чинять позитивний вплив 
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(стимулювання) на загальний рівень розвитку об'єкта, називаються 

стимуляторами, протилежні – дестимуляторами. Динаміку таксономічного 

показника рівня соціального розвитку Львівської області відображено на 

рис.1. 

 

 
 

Риc. 1. Динaмiкa тaкcoнoмiчнoгo пoкaзникa рівня соціального рoзвитку 

Львівської області за  2009 - 2013 рр.* 
*Розраховано авторами на основі даних Головного управління статистики у Львівській 

області [1]. 

 

Отже, протягом досліджуваного періоду спостерігалось незначне 

зростання показника рівня соціального розвитку Львівської області. При 

цьому, найвищого рівня було досягнуто в 2013 році, за рахунок зростання 

факторів-стимуляторів:  наявного доходу на одну особу; середньомісячної 

номінальної заробітної плати; видатків на медичні потреби; обсягу 

виконаних будівельних робіт.  

Наостанок додамо, що державна політика повинна бути спрямована на 

покращення соціального становища громадян у регіоні. Основними цілями 

соціального розвитку має бути збільшення доходів, поліпшення освіти, 

збагачення культурного життя, розширення особистої свободи тощо. Відтак, 

соціальний розвиток повинен сприяти виходу зі соціальної кризи, 

забезпечити обґрунтований рівень мінімальних соціальних гарантій та 

соціальних стандартів життя. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ РІВНЯ ТА СТРУКТУРИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ 

 

Основним завданням соціальної політики в сучасних умовах 

господарювання для України є удосконалення структури доходів, розвитку 

споживчого ринку, зменшення соціальних зобов'язань держави перед 

громадянами, становлення та розвитку нового способу життя приведе до 

формування і зміцнення середнього класу [2, с. 207]. 

Показники доходів населення посідають центральне місце в системі 

визначення та оцінки рівня життя людей. Доходи населення виступають не 

лише основним джерелом забезпечення матеріальних і нематеріальних 

потреб для розвитку особистості та оптимальним інструментом для 

вимірювання добробуту суспільства, а також головним джерелом 

формування купівельної спроможності [ 3,  с. 135]. 

Доходи домогосподарств як політико-економічна категорія 

представляють собою певну суму грошових коштів та матеріальних благ і 

послуг, отриманих у процесі виконання економічних функцій 

домогосподарствами і, передусім, сім’ями, з приводу отримання яких 

виникають відносини приватної власності у всіх сферах суспільного 

відтворення. Суб’єктами цих відносин є члени сімей, а опосередковано вони 

виникають і розвиваються між найманими працівниками і капіталістами при 

виконанні окремих функцій домогосподарствами (постачанні особистішого 

фактора виробництва, нагромадженні капіталу, заощадженні), між 

домогосподарствами і державою при отриманні окремих видів доходів 

(трансфертних платежів) [4, с. 240]. 

Основними видами доходів домогосподарств є [ 4, с. 240]:  

1) заробітна плата; 

2) доходи від власності (відсоток, дивіденд, орендні платежі, рента); 

3) державні трансфертні платежі (пенсії, стипендії, допомога 

безробітним, допомога багатодітним сім’ям, послуги у сфері освіти, охорони 

здоров’я, витрати держави на збереження довкілля, покращення екологічного 

середовища);  

http://pidruchniki.com/1087070438422/ekonomika/formuvannya_zavdan_pokaznikiv_sotsialnogo_rozvitku
http://pidruchniki.com/1087070438422/ekonomika/formuvannya_zavdan_pokaznikiv_sotsialnogo_rozvitku
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625888


 19 

4) підприємницький дохід, який, здебільшого, отримують сім’ї 

капіталістів;  

5) доходи з інших джерел, передусім, доходи від індивідуальної 

трудової діяльності. 

Нерівність за доходами часто спричиняє макроекономічну 

нестабільність. Механізм цього зв’язку такий: значна нерівність населення є 

чинником бідності і відповідно масштабного вторинного перерозподілу 

доходів через соціальні трансферти; масштабні соціальні трансферти 

обумовлюють високі бюджетні витрати, а отже і бюджетний дефіцит; 

необхідність покриття бюджетного дефіциту провокує інфляцію; інфляція 

значно сильніше впливає на доходи бідніших верств населення, а отже 

нерівність провокує посилення нерівності, виносячи її на новий виток спіралі 

[5,  с. 125]. 

Дослідження структури доходів населення України за 2009-2013 рр. 

(рис.1) свідчить, що відбулись незначні зміни, так, заробітна плата зросла на 

257649 млн. грн., соціальні трансферти збільшились на 220156 млн. грн. 

Варто зазначити, що у сукупній структурі доходів населення значну частку 

займають соціальні трансферти, що вказує на значні недоліки діючої 

державної системи соціальних виплат. 

 

 

Рис. 1. Структура доходів населення України за 2009-2013 рр.* 
*Розраховано авторами на основі даних офіційної статистики України [1] 

 



 20 

 

 
Рис. 2. Зміна номінальних та реальних доходів населення України за 

2007-2013 рр.* 

*Розраховано авторами на основі даних офіційної статистики України [1] 

 

 

 

 

Рис. 3. Розмір  номінальних доходів населення за регіонами у 2013 р.* 
*Розраховано авторами на основі даних офіційної статистики України [1] 
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Оскільки в умовах сучасного функціонування ринкового механізму та 

структурних змін в економіці держави зазнало трансформації формування 

доходів населення, їх використання та система розподілу. Найбільшу питому 

вагу у структурі грошових доходів населення становить оплата праці.  

Заробітна плата як соціально-економічна категорія є основним джерелом 

грошових доходів працівників і разом з тим є головним рушієм соціально-

економічного розвитку держави.  Відтак,  вона забезпечує не лише 

відтворення робочої сили, але й стає вагомим чинником відтворення 

суспільного виробництва та виступає основним регулятором ринку праці [6]. 

Важливим показником для об’єктивної оцінки доходів населення є 

реальна заробітна плата, тобто номінальна заробітна плата, скорегована на 

індекс споживчих цін (рис.2). Протягом досліджуваного періоду 

спостерігається незначне збільшення реальної заробітної плати, пов’язана, в 

першу чергу, із зменшення рівня споживчих цін.  

Варто зазначити, що у регіональному розрізі спостерігається високий 

рівень  диференціації доходів населення (рис.3). Так, найвищий рівень 

номінальних доходів зафіксовано в м. Київ, а найнижчий – у Чернівецькій 

області. 

Таким чином, в Україні мають міце такі негативні явища, як низький 

рівень доходів населення, негативна диспропорція в їх структурі, висока 

регіональна диференціація доходів населення [3, с. 140]. Для підвищення 

рівня доходів населення потрібно вдосконалити державну політику доходів, 

забезпечити зростання первинних доходів над вторинними, зменшенню 

дисбалансу у регіональному розвиту, погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Постановка проблеми. Витрати підприємства є одним з 

найважливіших показників його господарської діяльності. Вони є одночасно і 

інформаційною базою щодо вироблення важливих управлінських рішень, і 

методологічною базою щодо вивчення більш складних фінансових та 

економічних показників функціонування підприємства та забезпечення його 

конкурентоспроможності, адже безпосередньо позначаються на фінансово-

економічній ефективності та здатності до подальшого функціонування і 

розвитку. Враховуючи вищенаведене, а також наявність об’єктивно існуючої 

залежності рівня конкурентоспроможності підприємства від ефективності 

роботи з управління його витратами, випливає гостра актуальність проблеми 

управління витратами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження 

різних підходів до управління витратами присвячено низку праць зарубіжних 

і вітчизняних  учених-економістів: Власюка Г. В. [1], Волонцевич С. О. [2], 

Гавриленко І. О. [3], Герасименко Т. О. [4], Єнцевич С. О. [5] та ін. Водночас, 

ще недостатньо напрацьовані результати досліджень, де управління 

витратами розглядається крізь призму забезпечення конкурентоспроможності 

суб’єкта господарювання. 

Метою статті є обґрунтування напрямів ефективного управління 

витратами підприємства в цілях посилення його конкурентоспроможності. 

Основні результати дослідження. Будь-яка діяльність суб’єкта 

господарської чи підприємницької діяльності пов’язана з витратами 

матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, цінність яких визначається 

на ринку. В системі управління підприємством одним з основних об’єктів 

виступає процес управління витратами на виробництво і збут продукції в 

цілому, та в розрізі їх видів, цілей, періодів здійснення. Під витратами 

підприємства розуміють зменшення економічного впливу внаслідок вибуття 

активів, або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу, якщо вони можуть бути достовірно оцінені.  

Елементами витрат підприємства є сукупність їх економічно 

однорідних потоків. Об’єктом витрат є продукція, роботи, послуги або вид 

діяльності, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом 

(виконанням) коштів.  

В умовах ринкової економіки виникає проблема у визначенні витрат, їх 

розподілу за об’єктами та забезпечення мінімізації, управлінні ними і 

визнання доцільності, досягнення необхідної їх прибутковості. Причому 

завдання полягає не у їх мінімізації, а у досягненні такого рівня, за яким вони 

визнаються споживачами та приносять відповідний прибуток виробникам. 
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Все це досягається за рахунок формування і реалізації належної стратегії 

управління витратами на виробництво і збут продукції підприємства. 

Визначальними в системі комплексного економічного аналізу та в 

аналітичному забезпеченні групування витратами за схемою «діяльність – 

витрати – фінансовий результат» є їх групування за економічними 

елементами (матеріальні, витрати на оплату праці, соціальні заходи, 

амортизацію та інші операційні витрати) та статтями калькуляції. Останнє 

дозволяє встановити цільове здійснення витрат, узагальнити їх за місцем 

виникнення, відповідно до виготовленої продукції, виконаних робіт, 

стосовно до видів діяльності та у зв’язку з проведенням різних організаційно-

технічних заходів.  

Управління витратами на підприємстві здійснюється за місцем їх 

виникнення та за центрами відповідальності. Для здійснення аналізу 

раціональності витрат та контролю за їх рівнем, формуються бюджети витрат 

за калькуляційними підрозділами (виробничими, адміністративними, 

збутовими та ін.). 

Загальною метою аналізу показників витрат на виробництво і збут 

продукції підприємства є досягнення раціонального та ефективного 

використання його матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Відповідно, до поточних задач аналізу витрат підприємства можна віднести: 

оцінку рівня виконання плану (кошторису) витрат по підприємству за звітний 

період; виявлення існуючих обсягів та динаміки поточних витрат; 

визначення основних чинників, які впливають на суму і рівень витрат в 

цілому та за окремими статтями витрат; пошук резервів економії коштів при 

одночасному підвищенні якості виробництва продукції (надання послуг); 

виявлення непродуктивних витрат і втрат, а також розробка заходів щодо їх 

усунення та економного використання коштів, а, звідси – росту прибутку.  

На більшості вітчизняних підприємствах як виробничі, так і витрати 

обігу щорічно зростають. Проте збільшення витрат періоду швидшими 

темпами, ніж виробничих витрат призводить до зменшення питомої ваги 

витрат, які підприємство безпосередньо витрачає на виготовлення продукції 

та збільшення витрат на обслуговування виробничо-господарської 

діяльності, що є негативним. Дещо негативним є також збільшення інших 

прямих витрат на виробництво продукції, зокрема – високі темпи збільшення 

цієї групи витрат.  

Зауважимо також, що багато вітчизняних підприємств не здійснюють 

фінансових та інвестиційних витрат. Це є негативним та не може свідчити 

про те, що керівництвом підприємства здійснюються адекватні заходи щодо 

розвитку матеріально-технічної бази виробництва. Це може призвести до її 

старіння. Окрім того недостатність фінансування витрат на управління 

виробництвом може призвести до неефективного функціонування та 

розвитку виробничо-господарського процесу.  

Аналіз ефективності витрат вітчизняних підприємств у динаміці 

засвідчив, що темпи росту доходу (виручки) від реалізації продукції, як 
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правило, значно перевищують темпи росту основних показників 

ефективності витрат підприємств, що слід розцінювати як негативне. 

Негативним слід розцінювати нижчі темпи витратовіддачі та прибутковості 

витрат порівняно з темпами росту обсягів господарської діяльності. 

Керівництву підприємств слід працювати над усуненням цих негативних 

тенденцій. 

Серед зовнішніх факторів на витрати підприємства впливають: стан 

ринків факторів виробництва; кон’юнктура ринку; стан економіки країни; 

механізм державного регулювання виробничої діяльності. Серед факторів 

внутрішнього середовища - зміни обсягів доходу (виручки) від реалізації 

продукції; ефективності використання основних фондів; стану та 

ефективності використання трудових ресурсів; оборотності товарних запасів; 

загальний обсяг витрат.  

При формуванні стратегії управління витратами на виробництво і збут 

продукції пропонується приймати рішення щодо обсягів і структури витрат 

на основі аналізу маржинального прибутку, застосування якого дозволяє 

окрім забезпечення оптимізації витрат підприємства одночасно дати 

відповіді на такі питання: чи вигідніше припинити, чи продовжувати випуск 

продукції, яка за бухгалтерськими даними є низькорентабельною; для 

випуску якого виду продукції вигідніше використати обмежені виробничі 

потужності підприємства; чи приймати замовлення, якщо ціна, яку покупець 

згоден платити є нижчою за звичайну відпускну ціну. 

Відповідно до цього потрібно здійснювати розподіл основних 

економічних показників та витрат підприємства, включаючи поділ на змінні і 

умовно-постійні та прямі і непрямі за товарними групами та розраховано для 

них коефіцієнти маржинального прибутку. За цими розрахунками 

пропонується керівникам подумати над прийняттям рішення щодо відмови 

від виробництва окремих видів продукції, сконцентрувавши всі ресурси на 

виготовленні інших. 

Із використанням як недоліків, так і сильних сторін роботи 

підприємства щодо управління витратами, робиться висновок, що подальша 

робота з пошуку напрямів економії витрат підприємства полягає в 

застосуванні сучасних підходів менеджменту витрат. Зокрема доцільно 

перейти до поопераційно-орієнтованого управління витратами та посилити 

інформаційно-аналітичну цінність поопераційно-орієнтованого обліку витрат 

через застосування так званого АВВ аналізу. 

Вітчизняним підприємствам також пропонується здійснювати 

економію витрат на виробництво і збут продукції підприємства за такими 

напрямами: зниження матеріаломісткості продукції; збільшення виходу 

готової продукції; скорочення та ліквідація втрат; використання вторинних 

ресурсів та відходів. 

При збільшенні обсягів виробництва і реалізації продукції 

підприємство має змогу отримувати певну «економію» на змінних витратах 

на одиницю продукції, що веде до збільшення маржинального прибутку та 
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зниження загального рівня витрат. Одне з основних місць при розробці 

стратегічних і тактичних заходів оптимізації витрат підприємства має 

відводитись розробці і реалізації заходів щодо збільшення обсягів 

виробництва і реалізації товарів. Для цього пропонується групувати 

споживачів продукції підприємства за розрахованим на основі даних 

поопераційного обліку профілем прибутковості на “вимогливі”, “улюбленці”, 

“дешеві” та “агресивні”. Завданням маркетингової служби підприємства є 

насамперед переведення агресивних споживачів у одну з інших категорій. 

Зіставляючи інформацію про джерела доходів підприємства і структуру його 

витрат, аналіз рентабельності споживачів на основі поопераційного обліку 

забезпечує інформацію для прийняття рішень, спрямованих на: виявлення 

“збиткових” споживачів і оптимізацію портфеля замовлень; вдосконалення 

способів пакування продукції, доставки і післязбутового обслуговування; 

підвищення гнучкості системи цін; обґрунтування системи знижок, пільг, 

торгових кредитів та інших варіантів просування продукції на ринок; зміну 

закупівельної стратегії “неприбуткових” споживачів. 

Для підвищення ефективності співпраці з постачальниками (така ж 

методика по аналогії може застосовуватись і до партнерів по збуту продукції) 

пропонується здійснювати оцінку та порівняння відносної ефективності 

постачальників з використанням індексу додаткових витрат від 

неефективного постачання. З використанням наведеного методичного 

забезпечення керівництво підприємства може переглянути свої відносини з 

окремими постачальниками, оскільки дефекти і порушені ними терміни 

поставок призводять до витрат, які значно перевищують додаткові витрати 

при роботі з іншими постачальниками (чи партнерами по збуту продукції 

підприємства).  

Резерви збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції 

підприємства лежать також у забезпечені роботи з систематичного 

моніторингу поточних обсягів виробництва (та збуту продукції) та витрат 

підприємства з метою забезпечення планових обсягів його діяльності 

відповідно до розрахунків беззбитковості діяльності (та інших індикативних 

критеріїв ефективності виробничого процесу). 

Висновки. Керівникам підприємств слід більше уваги приділяти 

управлінню витратами у контексті забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства. Зокрема, слід розробляти та реалізовувати стратегії управління 

витратами, де враховуються такі чинники, як конкурентна політика 

підприємства, плани щодо обсягів діяльності, характеристика споживачів, 

особливості постачальників та конкуренції в галузі. 

Подальші дослідження в цій сфері мають стосуватися уточнення 

методики оцінювання ефективності управління витратами у контексті 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 
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ЗНАЧЕННЯ  ПОДАТКІВ У  ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах постає негайна потреба у зміцненні фінансових 

ресурсів органів місцевої влади. Місцеві бюджети відіграють значну роль у 

соціально економічному розвитку території, адже саме з них фінансуються 

заклади освіти, культури, охорони здоров’я населення, засоби масової 

інформації та різноманітні молодіжні програми, видатки на впорядкування 

населених пунктів. Більшість податків і зборів сплачується на регіональному 

рівні, але вони акумулюються на державному рівні, а потім у вигляді дотацій 

частина їх повертається до місцевих бюджетів. Забезпечення незалежності 

органів місцевого самоврядування значною мірою визначається рівнем їх 

фінансової самостійності, в досягненні якої важливу роль повинні відігравати 

податки. 

 Однією з важливих умов побудови демократичної держави є 

самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування. Європейська 

хартія [1] про місцеве самоврядування, прийнята 15 жовтня 1985 року, 

передбачала відокремлення місцевих органів самоврядування від державної 

влади, повну незалежність і самостійність у здійсненні покладених на них 

функцій у межах їх компетенції.  

 Самостійність місцевих бюджетів згідно з БКУ [2], гарантується 

власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом 

загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати 

напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.  

Питання про дохідну базу місцевих бюджетів є ключовим, оскільки 

саме в ньому перехрещуються всі питання забезпечення місцевих бюджетів 

доходами. З цієї точки зору, як місцеві податки і збори, так і інші доходні 

джерела виконують одну й ту ж функцію – поповнення бюджету – і в цьому 

розумінні, будучи переданими до місцевих бюджетів, є "місцевими", однак 

місцеві податки і збори мають і інше значення – органи місцевого 
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самоврядування наділені повноваженнями щодо встановлення переліку та 

ставок місцевих податків та зборів у межах визначених законом і до певної 

міри їх адміністрування. 

З прийняттям Податкового кодексу було значно скорочено перелік 

місцевих податків і зборів, але це відбулося за рахунок скасування податків 

та зборів із вкрай низькою або взагалі відсутньою фіскальною віддачею. 

Чинна система місцевого оподаткування не забезпечує фінансової автономії 

та незалежності місцевого самоврядування. 

Дохідну базу місцевих бюджетів повинні складати місцеві податки і 

збори. В Україні ж основна частина місцевих бюджетів формується за 

рахунок податку на доходи фізичних осіб і плати за землю, які є 

загальнодержавними податками закріпленими за місцевими бюджетами. У 

такому випадку органи місцевого самоврядування майже не мають впливу на 

дохідну частину місцевого бюджету. 

Оскільки основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих 

бюджетів є податкові надходження, доцільно виділити їх  склад та структуру. 

                                                                                                 Таблиця 1 

Надходження податків до місцевих бюджетів України за 2010-2014рр.  
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51029 83 54065 82 61066 81 64586 81 78012 82 52,8 20,8 

Податок на 

прибуток 

підприємств 

389 0,6 357 0,5 443 0,3 675 0,8 823 0,12 111,6 21,9 

Податок на 

додану 

вартість 

- - - - - - - - - - - - 

Акцизний 

податок 

695 1,1 908,0 1,4 1243 1,7 1358 1,7 1670 1,8 140,3 23,1 

Плата за 

землю 

9539 15,3 10700 16,1 12581 17 12802 16,5 13600 15 42,6 6,2 

Загальна 

сума  

61654 100 66031 100 75334 100 79423 100 94105 100 52,6 18,5 
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Аналізуючи  суму податкових надходжень в період з 2010 по 2014 рр., 

бачимо, що основним наповнювачем місцевих бюджетів серед податків є 

податок на доходи фізичних осіб. Якщо в 2010 р. його сума становила 51029 

млн. грн., то вже у 2014р. ця сума збільшилася на половину  і склала 78012 

млн. грн. Такий податок, як плата за землю також вносить суттєву вклад 

коштів до місцевих бюджетів: так  у 2014р.  його сума зросла майже в 1,2 

рази в порівнянні з 2010 р. і на 22%  в порівнянні з 2013р.Позитивну 

динаміку стосовно місцевих бюджетів зазнав акцизний податок сума якого у 

2014 р. порівняно з 2010р. зросла у 1,5 рази. Плата за землю в 2014 р. 

збільшилась на половину відносно 2010р. і лише на 6% відносно 2013р.  

Підсумовуючи всі зміни, які відбулися в складі податків робимо висновок, 

що кошти, які отримують місцеві бюджети з податкових надходжень, не 

зазнали глобальних змін протягом періоду з 2010р.по 2014р. і збільшилися 

лише на 52%. У порівняні  2014 р. з 2013р. їх сума  збільшилася лише на 18%. 

 Динаміка приросту податкових надходжень до місцевих бюджетів подано в 

рисунку нижче (рис.1). 

 

 
Рис.1. Динаміка суми податкових надходжень до місцевих бюджетів 

України за 2010-2014 рр. 

 

    Отже, податки та збори здійснюють суттєвий вплив на формування 

місцевих бюджетів. Особливо велику роль відіграє частка місцевих податків і 

зборів у забезпеченні фінансової автономії місцевих бюджетів. Якщо за 

рахунок власних податкових джерел місцеві органи влади могли б 

фінансувати 60 – 80 % своїх потреб, тоді їх залежність від рішень вищих 

органів влади стосовно дохідної частини місцевих бюджетів була б 

мінімальною. Це призвело б до зростання рівня політичної незалежності та 
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фінансового забезпечення місцевого самоврядування та сприяло б 

економічному зростанню держави загалом. 
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 

Актуальність теми. У процесі вивчення цих різновидів 

відповідальності необхідно мати на увазі те, що співвідношення соціальної 

відповідальності з її різновидами можливо уявити як діалектичний зв'язок 

загального та особливого. 

Найбільш суттєві риси та ознаки, які притаманні соціальній 

відповідальності, властиві і її окремим різновидам,а саме, суспільна 

відповідальність як реакція суспільства на поведінку та особиста 

відповідальність як система відповідей індивіда на вимоги суспільства.  

Мета дослідження. Основна мета полягає у дослідженні понять та 

видів соціальної відповідальності. Вивчаючи поняття «відповідальність» та 

види, ми повинні виходити з того, що соціальну відповідальність не можна 

зводити до одного з її різновидів: моральної, політичної, юридичної і т.д. 

Соціальна відповідальність є родовим поняттям стосовно її різновидів.  

Основна частина. Соціальна відповідальність —готовність 

відгукнутися на потреби суспільства. Соціальна відповідальність відображає 

певне співвідношення між особистістю та суспільством. 

Специфіка конкретних видів відповідальності обумовлена природою 

тих суспільних відносин, всередині яких вони виникли та існують у власній 

якісній визначеності. 

На думку вчених,які займались вивченням соціальної відповідальності 

що існує стільки різновидів соціальної відповідальності, скільки в ньому діє 

різновидів соціальних норм. Також,існує класифікація соціальної 

відповідальності,яка поділяється, на не правову та правову. 

Не правова соціальна відповідальність не має юридичного характеру та 

виступає у різних формах,а саме: моральна відповідальність має важливе 

значення, оскільки забезпечує відповідність суб'єктів прийнятим у 

суспільстві уявленням про добро та зло, справедливість та несправедливість. 

Моральна відповідальність настає у випадку порушення традицій, звичаїв, 

норм культури та естетичних норм. Вона відображається у суспільному осуді 
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та соціальному відмежуванні від суб'єкта, що порушує чи ухиляється від 

виконання норми поведінки.  

Політична відповідальність настає при порушенні норм, дотримання 

яких покладається суспільством на публічного політика. Її призначенням є 

забезпечення упорядкування політичної сфери суспільних відносин шляхом 

демонстрації недовіри, не обрання політика на новий термін до 

представницького органу, виключення з певної організації. 

Корпоративна відповідальність настає у випадку порушення 

корпоративних правил, які прийняті певною соціальною структурою та не 

мають правового значення. Відображається у осуді членами корпорації чи 

виразі недовіри порушнику. 

Релігійна відповідальність засновується на нормах, що регламентують 

порядок відправлення релігійних культів, та на вірі у Бога. Забезпечують 

організацію релігійної сфери шляхом визначення можливих засобів впливу 

до суб'єктів, що порушують вимоги релігійних норм. 

Всі згадані вище види соціальної відповідальності мають пасивний 

характер, оскільки негативна реакція з боку суспільства у цих випадках не 

передбачає примусового впливу на нормо порушника. Вона не заснована на 

праві вимагати відповідної поведінки, а відображається у бажанні висловити 

негативне ставлення шляхом відмови у спілкуванні.  

А,правова відповідальність настає у випадку порушення норм 

державно-організованого права. Вона має активний характер, оскільки 

передбачає активний психологічний вплив на порушника аж до застосування 

примусового фізичного впливу. Під юридичною відповідальністю 

розуміється необхідність для організації встановленим суспільством 

правилам, досягнення її економічних цілей у рамках закону. Закони можуть 

видаватися місцевою або центральною владою. 

Також до видів соціальної відповідальності відносять економічну 

відповідальність. У граничному випадку економічна відповідальність фірми 

зводиться винятково до максимізації прибутку. А,етична відповідальність,це 

відповідальна поведінка компанії означає суспільно корисні дії, що не 

передбачені законами або не відповідають прямим її економічним інтересам. 

Для того щоб поведінка організації була етичною, її керівники повинні 

дотримуватися принципів рівності, чесності і неупередженості, дотримувати 

права співробітників. Як неетичні оцінюються рішення, що дозволяють 

людині чи всій організації одержувати вигоди за рахунок суспільства. 

Важливе значення прийнята на себе відповідальність. Прийняття на себе 

відповідальності носить для корпорації винятково добровільний характер і 

зв'язана з бажанням компанії внести свій внесок у розвиток суспільства, до 

якого її не зобов'язують ні економічні мотиви, ні закони, ні етика.  

Висновки. На сьогоднішній день тема соціальної відповідальності стає 

дуже необхідною і потрібною. Адже соціальна відповідальність корисна усім 

– організаціям, фірмам, державі, суспільству, тому реалізація цільових 

соціальних проектів є не менш важливою, ніж відрахування до бюджету на 
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соціальні потреби держави тощо. Для того, щоб соціальна відповідальність 

набувала розвитку, необхідно проводити дієві заходи, які допоможуть їй 

позитивно зарекомендуватись в сучасних умовах. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ УКРАЇНИ:ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Актуальність теми. У статті розглядаються актуальні теоретичні і 

методологічні питання соціальної відповідальності влади. Конституція нашої 

держави визначає України як демократичну, соціальну, правову і закріплює 

низку положень щодо її соціальної відповідальності. Але ці конституційні 

приписи в державно-управлінській практиці втілюються поки що 

недостатньо. Навіть такі терміни, як “соціальна відповідальність” поки не 

знаходять широкого застосування в нормативно-правових і політичних 

документах. 

З огляду на це постає завдання теоретичного осмислення рушійних 

сил та особливостей еволюції структури, функцій та принципів соціальної 

відповідальності державних інститутів та перспектив її підвищення. 

 Мета дослідження. Основна мета у дослідженні статті є визначення 

соціальної відповідальності влади,вдосконалення теоретичних і державно-

управлінських засад соціальної відповідальності держави; визначення її ролі 

у становленні та утвердженні принципів демократичного суспільства та її 

місце в концепції соціальної відповідальності в системі суспільних цінностей 

соціальної держави та становлення і функціонування соціально 

відповідальної держави і їх становлення та розвитку в умовах 

демократичного державотворення в Україні. 

Основна частина. ередумовою виникнення соціальної держави є 

демократичний політичний режим, що створює можливості для здійснення 

ефективного управління соціальними процесами і забезпечення зростання 

добробуту громадян і справедливого перерозподілу суспільних благ. 

Соціальна відповідальність відображає ціннісно-правовий аспект 

суспільних відносин. Актуалізація цієї ідеї переносить наголос з 



 32 

відповідальності людини перед суспільством і державою на соціальну 

відповідальність держави перед суспільством і людиною.  

Таким чином, відносини між державою і людиною мають 

формуватися на основі взаємної відповідальності, яка є своєрідним способом 

обмеження політичної влади держави. Це виявляється у прийнятті державою 

конкретних зобов’язань, спрямованих на забезпечення інтересів громадян, 

наявності реальної відповідальності державних органів та посадових осіб за 

невиконання їх обов’язків перед суспільством і особистістю. Від держави 

вимагається закріплення в конституції та гарантування природних прав 

людини, які постійно розширюються і вдосконалюються, а від кожної 

людини – додержання своїх обов’язків перед суспільством і державою. 

Поширення демократії на соціально-економічне життя під впливом 

соціально-політичних чинників змушує посадових осіб та органи державної 

влади брати на себе відповідальність за соціальний захист населення, 

створити гідні громадянина умови існування. Елементи соціальної держави 

втілюються в системі процесуальних компонентів, в пріоритетності 

всеохоплюючої адресної соціальної політики, у реалізації якої беруть участь 

державні й недержавні установи та організації. 

Відповідальне ставлення до виконання соціальних зобов’язань 

передбачає постійне розширення політичної участі держави в регулюванні 

суспільних процесів, особливо, соціальної сфери. Це означає забезпечення 

соціальної орієнтації економічного розвитку та формування соціального 

ринкового господарства, справедливого перерозподілу суспільних благ, 

товарів і послуг з метою вирівнювання соціальної нерівності, дотримання 

принципів соціальної справедливості, згуртованості тощо.. 

Доведено, що соціальна відповідальність влади має полі 

функціональний зміст, а саме: базується на системо утворюючому принципі 

соціальної держави, реалізація якого сприяє здійсненню всіх інших 

принципів сучасного державного управління; позитивному іміджі інститутів 

держави та її посадових осіб; завдяки цілеспрямованій державній соціальній 

політиці є засобом вирішення соціальних проблем.  

Основою соціальної відповідальності є динамічна система цінностей, 

властивих індивіду, соціальній спільноті та суспільству загалом, інституціям 

та органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх 

посадовим особам. З’ясовано, що виникнення соціальної відповідальності 

пов’язане із суспільними цінностями, що детермінують діяльність та 

поведінку всіх учасників соціальних дій. Відповідно до цих цінностей, 

соціальна відповідальність реалізується як волевиявлення людей, коли ті чи 

інші інститути публічної влади самоусуваються, або усувають інші від 

виконання тих чи інших функцій. 

Соціальна відповідальність є одним з базових механізмів реалізації 

сучасних демократичних цінностей в державному управлінні на різних 

рівнях: базисному, цивілізаційному; загальнодержавному, суспільному; 

груповому, рольовому та персональному, ситуативному. 
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Гострою державно-управлінською та політичною проблемою 

сучасної України є відсутність національної ідеї, яка має ґрунтуватися на 

пріоритеті тих духовних цінностей, які однаково поділяють громадяни в 

різних регіонах країни,хоча на сьогоднішній день є надія,що дана ситуація 

зміниться після «Зими,що нас змінила» 

Соціальна політика в її найбільш узагальненому розумінні завжди 

виходить за межі держави, адже вона реалізується на всьому суспільному 

просторі усіма суспільними інститутами. Механізм реалізації соціальної 

відповідальності держави включає достатньо широкий спектр інших 

механізмів і сам є однією із складових інших механізмів, зокрема державного 

механізму з його трьома елементами згідно з розподілом влади: механізму 

правового регулювання; механізму охорони та захисту прав і основних 

свобод людини і громадянина, механізму реалізації Конституції України і т.д. 

Без механізму реалізації соціальної відповідальності втрачаються мета і сенс 

існування інших механізмів державної соціальної політики. Гарантуючи та 

відстоюючи основні соціальні права громадян, виважена, цілісна державна 

соціальна політика виступає найважливішим суб’єктивним чинником 

формування соціальної відповідальності, є ефективним інструментом 

реалізації соціальної відповідальності влади.  

Висновки. Відставання в соціальній сфері підриває легітимність 

влади, гальмує розбудову соціальної держави, оскільки соціальна 

відповідальність та інші соціальні чинники є головним знаряддям 

поліпшення життя людини, вирішення її життєвих проблем та забезпечення 

стабільності влади.  

Соціальна відповідальність влади проявляється в ефективному 

державному управлінні країною, що забезпечує її розвиток в економічній, 

науково-технічній, соціальній, культурній та інших сферах; реалізації 

проголошених цілей, програм, зобов’язань та соціальних стандартів; 

регулярному звітуванні посадових осіб та державних інститутів перед 

громадськістю за виконання делегованих повноважень та обов’язків. 

Підвищення соціальної відповідальності державної влади перед 

громадянином в умовах розбудови сучасної соціальної держави обумовлює 

необхідність правової регламентації конституційної, політичної, 

адміністративної та інших видів відповідальності посадових осіб органів 

державної влади й такого реформування державного ладу, який би 

перетворив державу на інститут, реально підпорядкований і підконтрольний 

суспільству. 

Основою соціальної відповідальності є динамічна система цінностей, 

властивих індивіду, інститутам публічної влади, та суспільству. Навіть саме 

виникнення соціальної відповідальності пов’язане із суспільними 

цінностями, що детермінують діяльність і поведінку всіх учасників 

суспільних відносин. Відповідно до цих цінностей, соціальна 

відповідальність реалізується як волевиявлення, коли окремий інститут 

публічної влади самоусувається, або усуває інших від виконання певних 
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функцій. Сьогодні в українському суспільстві набирає сили процес 

модернізації структури традиційних цінностей. Людина долучається до 

ціннісної системи суспільства у процесі соціалізації – формування 

особистості за певними соціальними цінностями. При цьому соціальна 

відповідальність виступає ефективним інструментом реалізації суспільних 

цінностей у процесі життєдіяльності людини та відображає рівень її 

громадянськості та моральності. На різних ціннісних рівнях соціальна 

відповідальність громадянина несе різне соціальне навантаження й здійснює 

різні соціальні функції. Соціальна відповідальність влади виступає 

визначальним фактором утвердження демократичних засад в українському 

суспільстві. Стабільність будь-якої держави залежить від того, наскільки 

гармонійно поєднані у суспільстві цінності усіх рівнів.Соціальна 

відповідальність є одним із найефективніших засобів підтримання цілісності 

суспільства, суспільної злагоди, соціальної справедливості, вдосконалення 

суспільних відносин тощо. 

Одним із перспективних напрямків реформування державного 

управління в Україні є розподіл відповідальності в теорії та практиці 

організаційного розвитку органів державної влади. Він передбачає чітке 

розмежування функцій, завдань, повноважень, компетенцій та, необхідних 

для їх виконання ресурсів між гілками, рівнями державної влади, 

державними інститутами, їх відділами та посадовими особами таким чином, 

щоб унеможливити повторення в державному управлінні. При цьому кожна 

посадова особа повинна мати всі повноваження та ресурси для прийняття 

державно-управлінських рішень в рамках власних службових обов’язків і 

нести чітко визначену відповідальність за їх неналежне виконання. 

Основні шляхи підвищення соціальної відповідальності в Україні слід 

розглядати в найбільшому узагальненні у трьох ракурсах: поглибленні 

конституційної та політичної відповідальності держави, органів державної 

влади та посадових осіб за реалізацію функцій держави та посадових 

обов’язків; покращенні державної соціальної політики, яка безпосередньо 

впливає на якість життя суспільства.Отже, вирішення соціальних проблем в 

Україні стає не лише вирішальним кроком на шляху розбудови соціальної 

держави, але й фактором стабілізації суспільства та комфортного 

проживання в ній. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У 

ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність теми. Соціальна відповідальність у підприємницькій 

діяльності та його соціально-економічні функції завжди знаходилися в центрі 

уваги суспільства. Без підприємницької діяльності не може гармонійно 

розвиватися жодна держава. Адже саме підприємницька діяльність значною 

мірою визначає темпи економічного зростання, динаміку та структуру 

валового внутрішнього продукту, а підприємець,  є центральною фігурою 

функціонування і розвитку ринкового господарства. Усе це  сприяє 

посиленню соціальної спрямованості підприємницької діяльності, 

виникненню феномену соціальної відповідальності і свідчить про те, що для 

сталого розвитку суспільства сьогодні і, особливо, в майбутньому, однієї 

ефективності економіки замало, необхідно ураховувати інтереси широкого 

кола людей, яких торкається підприємницька діяльність. 

Мета дослідження. Метою дослідження є вдосконалення існуючих 

теоретичних підходів та положень щодо формування соціальної 

відповідальності  підприємницької діяльності в Україні. 

Основна частина. Соціальна відповідальність  у підприємницькій 

діяльності це не лише особливий вид економічної діяльності, основною 

метою якого є максимізація прибутку. На сьогоднішній день – це форма 

прояву суспільних відносин, що виникають у результаті цієї діяльності. Будь-

яка підприємницька структура прагне до забезпечення максимально 

можливої ринкової ефективності, яка дозволяє випускати якісну продукцію, 

надавати якісні послуги, виплачувати дивіденди акціонерам, заробітну плату 
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робітникам і службовцям, сплачувати податки і збори і т. ін. З огляду на це, 

діяльність підприємницької структури має чітко виражену соціальну 

складову. Важливе  значення у розвитку соціальних функцій підприємництва 

мають і національно-історичні чинники, тобто національні особливості, 

культурні традиції, а також система цінностей тієї чи іншої підприємницької 

структури та безпосередня поведінка самих підприємців. Таким чином, 

соціальні функції можна розглядати як особливий вид підприємницької 

ініціативи. Адже саме завдяки цим функціям з’являються нові форми 

економічних взаємовідносин, нові культурні зразки, традиції, форми 

спілкування, етичні та поведінкові норми, а підприємництво є тією формою 

ведення господарства, яка найбільш вдало сприяє процесу становлення 

ринкових відносин у суспільстві. Соціальна відповідальність  

підприємницької діяльності знайшла своє відображення у великій кількості 

підходах,яких можна згрупувати відповідно до принципів, що покладені в їх 

основу,а саме-інструментальний підхід, згідно якого бізнес-організація 

виступає інструментом для створення багатства, а вся її соціальна діяльність 

спрямована на досягнення економічного результату. Підхід з позиції 

політичного впливу, який базується на тому, що бізнес-організації мають 

здатність впливати на суспільство, і через те повинні відповідально 

використовувати цю здатність. Підхід з позиції етики, головною особливістю 

якого є те, що в його основі лежить ідея етичного обов’язку підприємництва 

та окремих керівників перед суспільством. Підхід з позиції соціальних вимог, 

згідно якого бізнес-організація має зосереджувати свою діяльність на 

визначенні соціальних вимог суспільства та відповіді на них, сприяючи тим 

самим посиленню своїх позицій. Варто  звернути увагу на те, що 

підприємницькі дії слід оцінювати не тільки з економічних, а й з моральних, 

тобто етичних позицій – як і будь-який інший вид людської діяльності. Це 

пояснюється тим, що бізнес – частина суспільства, а тому дії людей, які 

займаються бізнесом, мають враховувати загальні правила моралі. Сучасна 

підприємницька діяльність повинна представляти себе як чесність, 

справедливість, ощадливість, є необхідними компонентами культури і 

підприємця, і пересічної моральної людини у суспільстві, усвідомлювати свої 

можливості не тільки як рівноправного учасника суспільного руху за 

справедливість і добробут, а й як впливового чинника формування такої 

культури і поведінки людей, яка базується на обов’язковості дотримання 

моральних чеснотах. Соціальна відповідальність  у підприємницькій 

діяльності зазнала значних змін у часі, перетворившись від звичайної 

благодійності до сучасних форм інтеграції принципів соціальної 

відповідальності у стратегію бізнес-організації. Кожний наступний етап 

розвитку соціальної відповідальністі  у підприємницькій діяльності 

передбачає появу нових методів і технологій, які робили стосунки між 

підприємництвом і цільовими групами більш фективними. Соціальна 

відповідальність  у підприємницькій діяльності – це сфера діяльності бізнес-

організації, пов’язана з добровільно узятими на себе соціальними 



 37 

зобов’язаннями відносно зацікавлених груп і суспільства у цілому.Соціальна 

відповідальність поділяється на відкриту і приховану. Відкрита форма 

соціальної відповідальності передбачає добровільну та самостійну поведінку, 

добровільні програми і стратегії бізнес-організації з питань, які 

сприймаються самою бізнес-організацією  перед суспільством. Прихована 

форма соціальної відповідальності, навпаки, передбачає вплив офіційних і 

неофіційних інститутів на формування соціально відповідальної поведінки 

бізнес-організації. Вона включає ті цінності, норми й правила, які 

зумовлюють обов’язкове виконання бізнес-організаціями відповідних 

соціальних програм чи стратегій. Частіше за все соціальна відповідальність 

трактується як добровільний внесок підприємництва, пов’язаний з основною 

діяльністю тієї чи іншої бізнес-організації і такий, що виходить за межі 

визначеного законом мінімуму, у розвиток суспільства в соціальну, 

економічну та екологічну сфери. Рівень  соціальної відповідальності тієї чи 

іншої бізнес-організації залежить від умов функціонування та від того, на 

якому реальному рівні розвитку вона знаходиться і якими ресурсними 

можливостями володіє для відповідної поведінки у цій сфері. Значний вплив 

справляють також зацікавлені сторони, кожна з яких має власні очікування 

відносно діяльності тієї чи іншої бізнес-організації, у тому числі й у сфері 

соціальної відповідальності. З огляду на це, при ухваленні рішень про те, що 

виробляти, як виробляти, для кого виробляти, соціально відповідальна 

бізнес-організація керується не лише критерієм ринкової доцільності, 

прибутковості, але і критеріями, що ураховують інтереси сторін. Сьогодні 

неможливо ігнорувати одну або іншу зацікавлену сторону, навпаки, 

необхідно прагнути до досягнення збалансованості їх інтересів. Зовнішню і 

внутрішню відповідальність необхідно розглядати як основу виживання й 

успіху, самореалізації усіх працівників бізнес-організації. Тобто, з одного 

боку, бізнес-організація несе відповідальність за своїх суб’єктів. З іншого 

боку, бізнес-організація відповідальна перед зовнішніми організаціями й у 

першу чергу перед суспільством, державою, іншими партнерськими 

організаціями. Світова економічна криза загострила питання 

відповідальності   підприємницької діяльності у суспільстві. Вибір 

інструментів і засобів, які використовувалися задля виходу із кризового 

стану, мали особливе значення, торкаючись життєво важливих інтересів 

підприємництва, держави і громадян, підвищуючи ціну економічних і 

соціальних наслідків рішень і дій, що ухвалювалися для їх реалізації. 

Зокрема, економічна криза зумовила вдосконалення проектування соціальних 

програм; відмову від неефективних програм і проектів; усвідомлення 

соціальної відповідальності  у підприємницькій діяльності   важливі у 

веденні бізнесу на принципах соціальної відповідальності, об’єднання своїх 

зусиль і ресурсів та запровадження різних форм співпраці. Адже 

підприємництво несе свою частину відповідальності за те, щоб у міру 

наявних можливостей не допускати соціальної напруги у суспільстві. Саме 

тому перспективний стан соціальної відповідальності підприємницької 
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діяльності буде пов’язаний з певним переусвідомленням змісту та завдань 

щодо соціально відповідальної поведінки підприємницької діяльності. 

Наша країна проголошена державою із соціально орієнтованою 

економікою, в якій найбільшою цінністю є людина. Відповідно, основною 

метою соціально орієнтованої економіки є забезпечення гідного рівня якості 

життя й добробуту людей. Індикатором рівня якості життя є рівень 

матеріального добробуту, який визначається, насамперед, величиною 

заробітної плати. Діяльність вітчизняних бізнес-організацій зводиться до 

отримання максимального прибутку, тобто різниці між отриманим доходом і 

витратами. Що цікаво,що українські підприємці усіляко намагаються 

продавати свою продукцію за максимальними цінами, а ресурси, у тому числі 

й робочу силу, купувати за мінімальними. Це призвело до того, що заробітна 

плата в в нашій державі не виконує властивих їй функцій, не забезпечує 

працездатне населення необхідними коштами для відтворення робочої сили. 

Низький рівень заробітної плати, як основного доходу більшості громадян, 

зумовлює відповідний – надзвичайно низький – рівень купівельної 

спроможності, що, у свою чергу, негативно позначається на ринку. Адже 

зменшується попит на товари й послуги, відповідно згортається виробництво, 

скорочуються робочі місця, зростає безробіття. Бідність перетворюється на 

потужний чинник соціальної напруги, зниження народжуваності, зростання 

еміграції, погіршення стану здоров’я, зростання смертності. Таким чином 

відбувається деградація трудового потенціалу України. Крім того, низький 

рівень заробітної плати є гальмівним чинником ефективної організації 

виробництва і діяльності в самій бізнес-організації. Це підтверджує той факт, 

що питання, пов’язані із заробітною платою, однаково актуальні як для 

найманих працівників, так і для підприємців, і є основою соціальної 

відповідальності українського підприємництва. Необхідно звернути увагу на 

те, що керівники підприємств почали надавати увагу  соціальній 

відповідальності. З одного боку, це реакція на загальносвітові тенденції та 

умови жорсткої конкуренції, а, з іншого, це результат еволюції соціально-

економічного мислення менеджерів, усвідомлення ними важливості 

соціальної ваги для повноцінного, збалансованого функціонування компаній 

та їх іміджу в суспільстві. 

Висновки. Соціальна відповідальність  у підприємницькій діяльності 

виявляється в забезпеченні стабільного функціонування компаній, а також у 

її здатності впливати на стан, динаміку розвитку суспільства. Отже, 

соціальна відповідальність в підприємницькій діяльності має такі переваги,а 

саме: забезпечує довгострокові перспективи розвитку суспільства; створює 

можливості впливу на зміни суспільства; допомагає розв'язувати соціальні 

проблеми, в тому числі й працівників компанії; формує норми моралі в 

компанії; забезпечує встановлення доброзичливих відносин між 

підприємцями та іншими членами суспільства тощо. 

Українські керівники повинні намагатися досягнути такого рівня 

соціальної відповідальності, який забезпечив би реалізацію переваг та 
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усунення недоліків, які існують у підприємницькій діяльності. Необхідно 

розвивати соціальні партнерства, популяризувати вітчизняного 

товаровиробника, історичні традиції, що склалися в країні, налагодити єдині 

орієнтири соціальної політики, які б домінували в суспільстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

З урахуванням високого ступеня невизначеності, що є невід’ємним 

супутником будь-якої економічної системи на етапі розвитку ринкових 

відносин, великої швидкості здійснюваних фінансових операцій, складності 

умов функціонування суб’єкті господарювання існує необхідність адаптації, 

удосконалювання, розробки основ фінансової діагностики. 

 Однією із найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні 

підприємства, є недостатня ефективність організації управління їхніми 

фінансовими ресурсами в умовах нестабільності розвитку економіки та 

кризи. З огляду на те, що фінансові ресурси є основним чинником 

економічного зростання, і, звідси, постає питання необхідності комплексної 

оцінки їх обсягу та структури. В зв'язку з цим гостро постає питання щодо 

правильного і ефективного проведення діагностики фінансового стану 

підприємства. 

Різні вчені, досліджуючи сучасний стан якості забезпечення 

діагностики різних сфер діяльності підприємства, зосереджують свою увагу 

на тому, що інформація яка надається для аналізу є недостовірною, 

неповною, що не дозволяє ефективно провести діагностику фінансового 

стану підприємства  і виявити критичні зони підприємства. 

Тому метою нашого дослідження є дослідження рівня ефективного 

забезпечення діагностики фінансового стану підприємства. 

Термін „діагностика” запозичений з медицини. Розглядаючи 

етимологію слова „діагностика”, необхідно відзначити, що в перекладі з 

грецького diagnostics означає „здатність розпізнавати”  являє собою вчення 

про методи постановки діагнозу і про причин хвороб. При цьому значення 

поняття „діагноз” (грець. diagnosis – розпізнавання) полягає у визначенні 

істотних й особливосте хвороби на основі всебічного дослідження хворого 

[4, c. 5]. 

Проте слід відмітити, що В.Савчук використовує термін „фінансова 

діагностика” як складову системи фінансового управління підприємством. 

Він зазначає, що „на підставі даних, що поставляються системою 

фінансового обліку, проводиться фінансова діагностика, .... задача якої – 

інформувати керівництво підприємства про ті негативні зміни, які відбулися 

на підприємстві за останній період часу” [1, с. 59]. Тобто у даному випадку 

термін „діагностика” використовується  просто як синонім „аналізу” і з своїм 

змістом нічим не відрізняється від процесу фінансового аналізу і не містить у 

собі якихось якісних відмінностей та спеціальних задач, які б вирішувались 

саме в межах та з допомогою інструментарію діагностики. 

Метою фінансової діагностики є інформаційне забезпечення 
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управлінських рішень на основі оцінки майбутньої спроможності 

підприємства генерувати грошові потоки, отримувати прибуток та 

створювати додану вартість,  також виявлення слабких сторін чи додаткових 

можливостей. 

На основі цього виділяють такі основні функції фінансової 

діагностики: 

- зменшення інформаційної асиметрії між особами, відповідальними з 

прийняття фінансових рішень та об’єктом управління; 

- прогнозування фінансового стану; 

- ідентифікація чинників, що впливають або вже вплинули на 

покращення чи погіршення фінансових параметрів суб’єкта 

господарювання [3, c. 303]. 

Костирко Л.А. при дослідженні діагностики фінансового стану 

наголошує насамперед на проблемності узагальнення інформації, яка 

надходить одночасно з керуючої та керованої підсистем управління, а також 

врахуванні взаємозв'язків при обробленні функціональної інформації з метою 

усунення її дублювання [2, c. 125]. 

Як свідчать результати проведених досліджень, особливості 

забезпечення діагностики діяльності підприємств відображаються у двох 

напрямах: 

- проведення ефективного інформаційного забезпечення фактичної 

діагностики стану різних сфер функціонування підприємства; 

- здійснення інформаційне забезпечення критеріальної системи, яка 

слугує базою для порівняння фактичних даних з еталонними та є 

підставою для формування висновків і прийняття управлінських 

рішень [5, c. 327]. 

Для проведення діагностики використовують зовнішню та внутрішню 

інформацію. До зовнішньої інформації належать: відкрита інформація 

офіційних джерел та засобів масової інформації, звітів, реклами, Інтернету, 

інформація національних та міжнародних інформаційних служб. Внутрішня 

інформаційна база створюється на підставі фінансової, статистичної, 

бухгалтерської та податкової звітності, а також матеріалів ревізій та 

внутрішнього аудиту, наказів і розпоряджень керівного складу, доповідних 

та пояснювальних записок, програм, планів та проектів розвитку 

підприємства [6, c. 188]. 

На наш погляд, за допомогою діагностики стає можливим у руслі 

розвитку саме цього напрямку не тільки відстежувати стан об’єкта на 

кожному інтервалі часу, але й ідентифікувати його стан щоб і надалі 

здійснювати управління ним. 

Результати аналізу літературних джерел за проблемою дозволяють 

стверджувати, що не існує чіткого розуміння ефективного забезпечення 

діагностики діяльності підприємства, не систематизовані інформаційні 

джерела, які спрямовані саме для здійснення діагностики. 
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Комплексне використання перерахованих джерел інформації та 

правильне їх поєднання в процесі діагностики  дозволяють всебічно та 

глибоко вивчити всі сторони господарської діяльності та повніше виявити 

резерви економічного та соціального розвитку підприємства. 

Ефективність функціонування підприємства визначається якістю 

управлінських рішень, які приймаються на різних рівнях управління та 

стосуються різних сфер функціонування підприємства. Такі рішення повинні 

бути обґрунтовані та спрямовуватись на ліквідацію існуючих проблем та 

якнайрезультативніше використання потенційних перспектив. Удосконалити 

систему підтримки прийняття управлінських рішень дозволяє фінансова 

діагностика діяльності підприємства, але її репрезентативність також 

визначається повнотою та достовірністю інформаційних даних щодо 

фактичного та ретроспективного стану функціонування підприємства та 

обґрунтованістю системи критеріїв.  

На основі узагальнення та аналізу основних підходів до визначення 

діагностики можна підсумувати: концепції діагностики на сучасному етапі 

ще не склалася і потребують подальшого глибокого вивчення та розвитку. Це 

зумовлюється насамперед тим, що правильна оцінка ситуації, отримана на 

базі повної і достовірної інформації, є основою прийняття зважених  

адекватних управлінських рішень. Сформовано власне визначення поняття 

„фінансова діагностика”, згідно якому це частина фінансового аналізу, що 

акумулює знання про побудову діагнозу про фінансовий стан об’єкта 

діагностування, причини і перспективи його зміни, про можливі відхилення 

від нормального режиму роботи. 
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ШЛЯХИ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ 

 

Всі міжнародні господарські зв’язки будь-якої держави знаходять своє 

відображення в різних балансах міжнародних розрахунків. Ці баланси 

поділяються на два види: розрахунковий баланс і платіжний баланс. 

Платіжний баланс є головним статистичним документом, в якому, у вигляді 

статистичної таблиці, подаються основні показники зовнішньоекономічної 

діяльності держави за певний період часу. Його стан відіграє важливу роль у 

розробці валютної політики держави. Також платіжний баланс можна 

розглядати в якості інформаційної бази для оцінки стану та перспектив 

розвитку зовнішньоекономічних відносин держави.  

Аналізом платіжного балансу займалось багато вчених. Розробленням 

концепцій поглинання та макроекономічного балансу, які б дозволяли 

визначити оптимальні величини сальдо поточного рахунку, у своїх працях 

займались, зокрема, С. Александер, М. Артіс, С. Бесанджер, П. Девідсон, р. 

Манделл, Дж. Кейнс, М. Тейлор, А. Терлволл. Серед українських науковців, 

які займались теоретичними й практичними проблемами досягнення 

рівноваги зовнішніх платежів, варто виділити В. Андрійчука, С. Боринця, Д. 

Єріна, Є. Корнієнко, С. Ніколайчука, І. Пузанова, М. Савлука, Т. Савченка, О. 

Сніжко, Т. Хоменко, В. Шевчука, А. Шкляра. 

Існують різні визначення платіжного балансу. Так С. Боринець 

визначає платіжний баланс як балансовий рахунок, міжнародних операцій як 

вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв'язків країни у 

формі співвідношення надходжень та платежів [1, с. 155] На думку М. 

Савлука, А. Мороза і М. Пудовкіна, платіжний баланс – це співвідношення 

між валютними платежами економічних суб'єктів даної країни (резидентів) за 

її економічними межами та сумою всіх надходжень, отриманих нею за той же 

період від інших країн (від нерезидентів) за певний період часу (рік, квартал, 

місяць) [2, с. 183].А. Шкляр у своїй статті [3] стверджує, що платіжний 

баланс – це статистичний звіт, де у систематичному вигляді наводяться 

сумарні дані про зовнішньоекономічні операції країни з іншими країнами 

світу за певний проміжок часу. 

В Україні на законодавчому рівні за складання платіжного балансу 

відповідає Національний банк України. Національний банк щоквартально 

складає та публікує платіжний баланс. Зауважимо, що розробка і складання 

платіжного балансу є обов’язковою умовою для всіх країн-членів 

Міжнародного валютного фонду. Вона ґрунтується на єдиній методології у 

відповідності до стандартної класифікації компонентів і структури зведеної 

інформації. 

Зростання дефіциту зведеного платіжного балансу України в ІІІ 

кварталі 2014 року до 0.7 млрд. дол. США (порівняно з майже нульовим у ІІ 
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кварталі) пов’язано з загостренням ситуації на сході країни та посиленням 

девальваційних очікувань. Дефіцит рахунку поточних операцій майже не 

змінився (1.1 млрд. дол. США) порівняно з ІI кварталом, однак річні темпи 

падіння експорту та імпорту зросли більше, ніж удвічі. Це пов’язано зі 

зниженням виробництва основних експортоорієнтованих галузей, особливо у 

східних регіонах, та припиненням імпорту газу з Росії. Профіцит 

капітального та фінансового рахунків у ІІI кварталі скоротився до 0.4 млрд. 

дол. США (з 1.1 млрд. дол. США у ІІ кварталі) внаслідок погіршення 

інвестиційного клімату, що обмежувало здійснення залучень приватним 

сектором як кредитних, так і інвестиційних ресурсів. Зауважимо, що чисті 

надходження за прямими іноземними інвестиціями у ІІІ кварталі стали 

додатними – 726 млн. дол. США, з них 22.1% було спрямовано в банківський 

сектор [4]. 

Оскільки незбалансований платіжний баланс може мати небажані 

економічні та політичні наслідки для країни, то його вирівнювання є 

головною політико-економічною метою. На думку В. Шевчука [5, с.18], 

вирівнювання платіжного балансу означає статичну або динамічну рівновагу 

обох рахунків – поточного та капіталу і фінансових операцій. В широкому 

розумінні статична рівновага платіжного балансу означає, що сальдо 

поточного рахунку врівноважується потоками капіталу. Динамічна рівновага 

платіжного балансу означає необхідність отримання майбутнього додатного 

сальдо поточного рахунку для обслуговування поточних боргових 

зобов’язань. 

Державне регулювання платіжного балансу зводиться до сукупності 

економічних заходів, які були б спрямовані на раціональне формування його 

основних статей, а також усунення причин і факторів появи 

неврівноваженого стану. Країни з дефіцитним платіжним балансом, серед 

яких Україна, переважно використовують заходи для стимулювання експорту 

товарів і ввозу іноземних капіталів, а також для стримування імпорту товарів 

та обмеження вивозу капіталів. Такі країни задля стимулювання експорту, 

стримування імпорту товарів, залучення іноземних капіталів, обмеження 

вивозу капіталів можуть впроваджувати наступні заходи: 

- дефляційна політика. Така політика, спрямована на скорочення 

внутрішнього попиту, включає обмеження бюджетних витрат переважно на 

цивільні цілі, заморожування цін і заробітної платні; 

- девальвація (зниження курсу національної валюти, що відбувається в 

Україні). Таке зниження курсу національної валюти спрямовано на 

стимулювання експорту та заборону імпорту товарів. Хоча варто зазначити, 

що роль девальвації в регулюванні платіжного балансу залежить від 

конкретних умов її проведення та супутньої загальноекономічної і фінансової 

політики і є доцільною тільки за наявності в країні високого експортного 

потенціалу, тобто конкурентоспроможних товарів і послуг, а також 

сприятливої ситуації на світовому ринку; 



 45 

- валютні обмеження. Сюди належить блокування інвалютної виручки 

експортерів, ліцензування продажу іноземної валюти імпортерам, 

зосередження валютних операцій в уповноважених банках, які спрямовані на 

усунення дефіциту платіжного балансу шляхом обмеження експорту капіталу 

і стимулювання його притоку, стримування імпорту товарів; 

- цілеспрямована фінансова і грошово-кредитна політика. Для 

зменшення дефіциту платіжного балансу використовуються бюджетні 

субсидії експортерам, протекціоністське підвищення імпортних мит, 

скасування податку з відсотків, що виплачуються іноземним утримувачам 

цінних паперів з метою припливу капіталу в країну; 

- спеціальні заходи державної дії на платіжний баланс.  

Висновки. Враховуючи вищенаведене можна зробити висновок, що 

платіжний баланс є одним з головних документів будь-якої країни, оскільки в 

ньому знаходять узагальнююче вираження її економічні зв'язки з іншими 

державами. На його основі проводиться аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності країни, а також дається оцінка її валютно-фінансового стану. Саме 

за допомогою аналізу стану та динаміки платіжного балансу уряд України 

має можливість вивчати макроекономічні дисбаланси, мати інформацію про 

залучення іноземних інвестиційних ресурсів, обсяги та терміни погашення 

зовнішньої заборгованості, а також оцінювати розмір інвестицій, що 

надходять в економіку. Разом з тим платіжний баланс дозволяє визначати не 

тільки фіскальну, а також і грошово-кредитну політику країни, зокрема, з 

його допомогою, можна регулювати валютний ринок, а також обмінний курс 

національної грошової одиниці. 
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ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ  

 

Валютне регулювання посідає провідне місце в економічній політиці 

держави. Залежно від мети, валютне регулювання може стимулювати або 

стримувати економічний розвиток у країні та, відповідно, впливати на стан 

окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на 

http://www.bank.gov.ua/
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світовому ринку. Нестабільність валютного ринку та висока інфляція 

свідчать про те, що на сьогодні залишається невирішеною проблема 

проведення ефективної валютно-курсової політики і визначення 

оптимального рівня валютного курсу.  

Валютний курс у складі валютно-курсової політики є предметом 

дослідження багатьох відомих вчених економістів, серед яких Ковальчук Т.Т, 

Пасічник О.В., М.І.Савлук. Великий внесок у дослідження валютного ринку 

та валютного регулювання внесли Белінська Я.В., Моринець С.Я., Платонова 

І.Н та інші.  

У кожній державі зацікавлені у зміцненні національної грошової 

одиниці, адже стабільна національна валюта стимулює довіру до країни з 

боку світової громадськості, а це приносить великі дивіденди у вигляді 

інвестицій в економіку та  розширення торгових зв’язків. Тому уряди країн 

розробляють політику валютного курсоутворення, яка в цілому 

спрямовується на забезпечення прогнозованої динаміки обмінного курсу 

залежно від стану платіжного балансу та недопущення його значних 

коливань. Важливим індикатором курсової політики залишається динаміка 

реального ефективного обмінного курсу національної валюти. Валютні 

резерви використовуються для забезпечення гнучкості монетарної політики 

та підвищення її ефективності у забезпеченні стабільності національної 

грошової одиниці.  

Для досягнення поставленої мети в коротко- та середньостроковому 

періодах достатньо знати чинники, що впливають на валютний курс. А щоб 

прогнозувати тенденції зміни валютного курсу в довгостроковому періоді, 

крім чинників, які впливають на зміну величини валютного курсу, необхідно 

враховувати загальносвітові тенденції у формуванні валютного курсу. 

Кожна грошова одиниця має законну платіжну силу тільки в межах 

національних кордонів, тому здійснення міжнародних розрахунків робить 

неминучим обмін національних валют один на одного. Обмін валют 

здійснюється в певній пропорції. Ця пропорція називається валютним 

курсом. 

Валютний курс — це співвідношення, за яким одна валюта 

обмінюється на іншу, або “ціна” грошової одиниці однієї країни, що 

визначена в грошовій одиниці іншої країни.   

Валютний курс відбиває взаємодію сфер національної та світової 

економік. Якщо основні характеристики кожної валюти формуються у межах 

національних господарств, то їх кількісне порівняння відбувається у 

зовнішньоекономічних операціях. Валютний курс порівнює національні 

вартості не прамо, а опосередковано – через їх відносну купівельну 

спроможність. Це забезпечує наявність вартісних критеріїв при проведенні 

міжнародних розрахунків, дає змогу вимірювати ефективність 

зовнішньоекономічних операцій.   

Валютний курс необхідний для:   
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-   обміну валютами під час торгівлі товарами, послугами, у процесі 

руху капіталів та кредитів;  

-  порівняння цін світових та національних ринків, а також вартісних 

показників різних країн, виражених у національній або іноземних валютах;   

-  періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті підприємств та 

банків.  

   Валютний курс учасники обміну розглядають як коефіцієнт 

перерахунку однієї валюти в іншу, який визначається співвідношенням 

попиту та пропозиції на валютному ринку. Однак вартісною основою 

валютного курсу є паритет купівельних спроможностей валют, який виражає 

співвідношення середніх рівнів національних цін на товари, послуги, 

інвестиції. Ця економічна (вартісна) категорія є атрибутом товарного 

виробництва і відображає виробничі відносини між товаровиробниками та 

світовим ринком. Під час продажу товарів на світовому ринку продукт 

національної праці дістає суспільне визнання на основі інтернаціональної 

міри вартості. Отже, валютний курс опосередковує абсолютну обмінюваність 

товарів у межах світового господарства. Вартісна основа валютного курсу 

обумовлена тим, що в кінцевому підсумку інтернаціональна ціна 

виробництва як база світових цін будується на національних цінах 

виробництва в країнах, що є головними постачальниками товарів на світовий 

ринок.  

 Як будь-яка ціна, валютний курс відхиляється від вартісної основи — 

паритету купівельної спроможності валют — під впливом попиту та 

пропозиції валюти. Співвідношення такого попиту та пропозиції залежить 

від багатьох чинників, які відображають зв’язок валютного курсу з іншими 

економічними категоріями — вартістю, ціною,  процентом, платіжним 

балансом та ін.   

Розрізняють кон’юнктурні та структурні (довгострокові) чинники, які 

впливають на валютний курс.  

Кон’юнктурні чинники  пов’язані з коливанням ділової активності, 

політичної та військово – політичної обстановки,  здогадками та прогнозами.  

Поряд з кон’юнктурними чинниками, вплив яких важко передбачити, 

на попит та пропозицію валюти, тобто на динаміку її курсу, впливають і 

відносно довгострокові тенденції, які визначають стан тієї чи іншої 

національної грошової одиниці у валютній ієрархії. Серед цих чинників 

можна назвати такі:   

1. Зростання національного доходу. Цей чинник зумовлює підвищений 

попит на іноземні товари, водночас товарний імпорт може збільшувати 

відплив іноземної валюти.  

 2. Темпи інфляції. Співвідношення валют за їх купівельною 

спроможністю (паритет купівельної спроможності) є своєрідною віссю 

валютного курсу, тому на валютний курс впливають темпи інфляції. Чим 

вищі темпи інфляції в країні, тим нижчий курс її валюти, якщо не протидіють 

інші фактори. Таку тенденцію звичайно можна простежити в середньо- та 
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довгостроковому плані. Вирівнювання валютного курсу, приведення його у 

відповідність з паритетом купівельної спроможності відбуваються в 

середньому протягом двох років. 

3. Стан платіжного балансу. Активний платіжний баланс сприяє 

підвищенню курсу національної валюти, бо при цьому збільшується попит на 

неї з боку зовнішніх боржників. Пасивний платіжний баланс породжує 

тенденцію до зниження курсу національної валюти, тому що боржники 

продають її на іноземну валюту для погашення своїх зовнішніх зобов’язань. 

У сучасних умовах зріс вплив міжнародного руху капіталів на платіжний 

баланс і відповідно на валютний курс, оскільки конкурентом валютного 

ринку є ринок цінних паперів — акцій, облігацій, векселів, короткострокових 

депозитів.  

   4. Різниця процентних ставок у різних країнах. Вплив цього фактора на 

валютний курс зумовлюється двома основними обставинами. По – перше, 

зміна процентних ставок у країні впливає за інших рівних умов на 

міжнародний рух капіталів, насамперед короткострокових. Підвищення 

процентної ставки стимулює приплив іноземних капіталів, а її зниження 

заохочує відплив капіталів, у тому числі і національних, за кордон. По – 

друге, процентні ставки впливають на операції валютних ринків та ринків 

позичкових капіталів. 

   5. Діяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операції. Якщо 

курс якої – небудь валюти має тенденцію до зниження, то підприємства та 

банки завчасно продають її за більш стійкі валюти, що погіршує позиції 

ослабленої валюти. Валютні ринки швидко реагують на зміни в економіці та 

політиці, на коливання курсових співвідношень. Тим самим вони 

розширюють можливості валютної спекуляції та стихійного руху «гарячих» 

грошей. 

   6. Ступінь використання певної валюти на євроринку і в міжнародних 

розрахунках. Наприклад, той факт, що 60 — 70% операцій євробанків 

виконується в доларах, визначає масштаби попиту на цю валюту та її 

пропозицію. На курс валюти впливає і ступінь її використання в 

міжнародних розрахунках. 

   7. Ступінь довіри до валюти на національному та світовому 

ринках. Вона визначається станом економіки та політичною обстановкою в 

країні, а також розглянутими вище чинниками, які впливають на валютний 

курс, причому дилери враховують не лише темпи економічного зростання, 

інфляції, рівень купівельної спроможності валюти, співвідношення попиту та 

пропозиції валюти, а й перспективи їх динаміки. 

8. Валютна політика. Співвідношення ринкового та державного 

регулювання валютного курсу впливає на його динаміку. Формування 

валютного курсу на валютних ринках через механізм попиту та пропозиції 

валюти, як правило, супроводжується різкими коливаннями курсових 

співвідношень. На ринку складається реальний валютний курс — показник 

стану економіки, грошового обігу, фінансів, кредиту та ступеня довіри до 
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певної валюти. Державне регулювання валютного курсу спрямоване на його 

підвищення або зниження виходячи з завдань валютно – економічної 

політики. 

   9. Ступінь розвитку фондового ринку, який є конкурентом валютному 

ринку. Фондовий ринок може залучати іноземну валюту безпосередньо, а 

також «відтягувати» кошти в національній валюті, які могли б бути 

використані на валютному ринку для купівлі іноземної валюти.   

Аналіз таблиці 1 характеризує зміни курсу долара у період  2010-2015 

рр.  

Таблиця 1.  

Динаміка курсу долара (2010-2015рр.). 

Рік 
Середній курс долара (купівля), 

грн 

Середній курс долара (продаж), 

грн 

2010 7,9385 7,9452 

2011 7,9872 7,9932 

2012 8,0834 8,0895 

2013 8,1643 8,1711 

2014 12,3208 12,6241 

2015 21,8933 23,0933 

 

Після світової кризи 2008 – 2009рр. курс долара був і залишався 

стабільним до кінця 2013 року, відбувалося незначне підвищення і зниження 

курсу, але це було пов’язано з попитом на дану валюту. Виникає питання, 

чому з 2014 року почалося різке підвищення курсу долара?  

В першу чергу це пов’язано з тим, що Україна має великі борги і 

низьку платоспроможність уряду. У лютому 2014 року, коли почався процес 

підвищення курсу долара НБУ не міг вплинути на це активними валютними 

інтервенціями, оскільки  на 1 лютого 2014 року у резервному фонді України 

було 17,8 млрд дол, але за  даний місяць  резерви зменшились до 15 млрд 

дол. Значну роль тут відіграла  виплата 1,7 млрд. дол.. боргу  «Газпрому», які 

були куплені знову ж таки з резервів у лютому.  

По – друге, в Україні відбувається вивіз капіталів за кодон. Оскільки, 

на сьогодні ми бачимо, що українці масово не довіряють вітчизняним 

банкам, то більш заможні громадяни масово вивозять свої заощадження і 

вкладають в закордонні банки чи офшорні зони. Таким чином рівень золото–

валютних резервів знижується.  

         Третій фактор − попит з боку спекулянтів. Аналітик Альпарі Анна 

Кокорєва зазначає, що на гривню тисне як ажіотажний попит, який 
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формується штучно. «Спекулянти, користуючись нестабільною політичною 

ситуацією в країні, створюють паніку серед населення, щоб домогтися 

більшого ослаблення гривні», − наголошує Кокорєва. 

По – четверте, політична ситуація в країні дуже тісно пов’язана з 

економікою, тому ведення військових дій на території України відзначилися 

на економіці нашої держави. В першу чергу це пов’язано з тим, що на 

Донеччині було знищено велику кількість, підприємств, фабрик та заводів, 

які вносили немаленькі суми грошей до нашого бюджету, сплачуючи 

податки. Також на економіці України відбились санкції проти Росії, адже в 

той час в Російській Федерації та в її країнах - сусідах почалася ревальвація 

долара, а так як Україна є сусідом Росії, то вона піддалася загальній тенденції 

до девальвації національної грошової одиниці.    

Результати аналізу стану валютного ринку України показують 

необхідність впровадження комплексу законодавчих, нормативно-правових 

та інших заходів з метою стабілізації національної грошової одиниці, 

розвитку валютного ринку, забезпечення інтеграції у світову економіку.  

Виходячи з проведеного дослідження, можна стверджувати, що основні 

напрямки стабілізації валютного ринку України такі:  

– затвердження програми співробітництва з МВФ, що дасть змогу поповнити 

валютні резерви і підтримати гривню;  

– підвищення прозорості і передбачуваності операцій НБУ на валютному 

ринку, що забезпечить усім банкам рівний доступ до валютних інтервенцій 

НБУ;  

– зменшення рівня доларизації української економіки через підвищення 

привабливості гривневих активів;  

-  удосконалення структури внутрішнього валютного ринку з урахуванням 

міжнародної практики;  

– удосконалення нормативної бази НБУ;  

– посилення роботи з моніторингу валютних ризиків;  

– удосконалення механізмів контролю та протидії спекуляціям;  

– стимулювання експорту і забезпечення рівноваги платіжного балансу.  

Як підсумок проведеного дослідження, можна сказати, що перспективи 

України на міжнародному валютному ринку з фінансового погляду є 

негативними. Зменшення валютних резервів, збільшення кредитної 

заборгованості, девальвація гривні, велика інфляція – усі ці показники 

можуть у разі не прийняття зазначених вище заходів призвести до дефолту 

національної валюти, а отже і всієї економіки України.  
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 

 

Теперішнє  наростання  негативних  наслідків  у  економіці,  гострота  

со-ціальних  і політичних реакцій у суспільстві є наслідками системних вад 

державного управління, штучного дисбалансу структури державної влади в 

Україні та порушення основних конституційних прав і свобод людини, 

нехтування інституційними чинниками суспільного розвитку. 

Погіршення ситуації в економіці України протягом 2013-2014 рр., 

зумовлене впливом світової економічної депресії, зволіканням із 

структурними реформами в Україні посиленого діями Російської Федерації, 

вжитими у відповідь на євроінтеграційні наміри України негативно вплинуло 

на українське суспільство. І цей негативний вплив був загострений 

інституційною кризою. 

         Ситуацію в Україні можна схарактеризувати як системну кризу – кризу 

базових відносин у політико-правовій та соціально-економічній сферах, на 

яких будувалася чинна модель розвитку країни. Тривале нехтування 

потребою здійснення суспільних перетворень, яких вимагали виклики 

сучасності, турбулентний післякризовий світ, призвело до деградації 

більшості важливих суспільних інститутів в Україні, погіршило ситуацію із 

забезпечення базових прав і свобод людини і громадянина, поставило під 

загрозу суверенітет нашої держави. Суспільство здійснило спробу 

радикального оновлення – через системний злам, в надії стати іншим – 

справедливим, сучасним, цілісним, конкурентоспроможним. 

Серйозним етапом у процесі концентрації влади стали результати 

парламентських виборів 2012 р., саме у стінах Верховної Ради VII скликання 

відбувалося жорстке протистояння політичних сил. Одним з основних 

складників боротьби за незалежність вищого представницького органу 

країни від Президента була вимога тодішніх опозиційних парламентських 

політичних 

сил стосовно дотримання депутатами конституційного принципу особистого 

голосування. У гострій боротьбі зрештою перемогла опозиція: 22 лютого 

2013 р. були затверджені зміни до ст. 47 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» щодо особистого голосування (97 %). 

Проте для Верховної Ради України 2013 р. залишилися характерними: 

• фактично ручне керування парламентською більшістю з боку Президента й 

Кабінету Міністрів України (показово, що в період подій листопада 2013 – 
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лютого 2014 рр. В. Ф. Янукович неодноразово або особисто з’являвся у ВР, 

або збирав депутатів поза будівлею парламенту з метою вплинути на членів 

фракції Партії регіонів); 

• міграції депутатів із фракцій, за списками яких вони були обрані; 

• боротьба з опонентами у т.ч. й у спосіб позбавлення їх депутатського 

мандата (С. Власенко, П. Балога, О. Домбровський, І. Марков). 

Протягом 2012–2013 рр. спостерігалося зростання негативних оцінок 

внутрішньополітичної ситуації в Україні. Із грудня 2012 р. по грудень 2013 

р., частка тих, хто вважав, що ситуація у країні протягом останнього року 

змінилася на гірше, зросла із 50 до 71 %. Погіршення, на думку громадян, 

стосувалося і соціально-економічного становища – ціни й тарифи (75 %), 

стабільність (72 %), упевненість у завтрашньому дні (66 %), оплата праці (49 

%), і політичної ситуації – ставлення до влади (49 %), сприйняття ставлення 

влади до громадян (61 %), дотримання прав і свобод (52 %), рівня демократії 

(49 %) тощо. 

Відповідно, спостерігалося зростання стихійної протестної активності 

суспільства. Зокрема, у 2009–2013 рр. середньомісячна кількість протестів 

в Україні зросла від  200 у жовтні 2009 р. до понад 1 тис. у грудні 2013 р. У 

2013 р. різко зросла й численність протестів: 29 мітингів зібрало понад 10 

тис. осіб, на противагу 4 тис. у 2012 р. Водночас, якщо загалом за період 

2009–2013 рр. переважала соціально-економічна тематика протестів 

(незаконні забудови, комунальні послуги, невиплата зарплат, права дрібних 

підприємців), то з початком Майдану в листопаді 2013 р. провідним темами 

протестів стали ідеологічні (62 проти 25 % до Майдану), політичні (58 проти 

27 %) та відстоювання громадянських прав (52 проти 27 %). Дослідження, 

проведені в період Майдану, також засвідчили суттєве переважання 

політичних мотивів протесту: побиття демонстрантів у ніч на 30 листопада та 

репресії (69 %), відмова В. Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС 

(40 %), прагнення змінити у країні владу (39 %) й життя загалом (36 %). 

Характерною ознакою 2013 р. стало різке зростання кількості й інтенсивності 

виступів, спричинених незаконними діями чи бездіяльністю правоохоронних 

органів. За підсумками моніторингу Центру дослідження суспільства, лише 

за перші дев’ять місяців 2013 р. було зафіксовано 333 протестні події,що 

порушували питання свавілля або бездіяльності правоохоронних органів. 

Вартим уваги трендом 2013 р. стало також наростання боротьби найманих 

працівників за свої права. Так, згідно з даними згаданого Центру за той 

самий період відбувся 331 протест на захист прав найманих працівників. 

Фактично з початку 2013 р. питання прав найманих працівників 

порушувалося під час кожної десятої акції протесту. 

Пік громадського невдоволення припав на кінець 2013 р., поступово 

набуваючи рис силового протистояння між владою та організованим 

громадянським суспільством. Неочікувана відмова уряду М. Азарова від 

підготовки до підписання Угоди про асоціацію, офіційно оголошена 21 

листопада 2013 р. 
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 спровокувала масові протести в Україні. Примітно, що Євромайдан об’єднав 

прихильників інтеграції з ЄС, євроскептиків із політичної опозиції та цілком 

аполітичних громадян, не задоволених діями влади й соціальними реаліями.  

Подальша радикалізація протестів відбулася внаслідок дії таких чинників: 

• нездатності парламентської опозиції домогтися поставлених цілей 

(відставки уряду, оголошення дострокових виборів Президента України та 

Верховної Ради України) та протидіяти згортанню політичних свобод; 

• небажання парламентської більшості йти на поступки через жорстку 

позицію Президента України та його оточення; 

• втрати сподівань значної частини громадян на можливість справедливої 

зміни керівництва країни в результаті виборів. 

Наслідками ескалації насильства стали втеча Президента України В. Ф. 

Януковича із країни та відмова багатьох депутатів колишньої більшості від 

підтримки режиму. Переформатування парламентської більшості та 

створення нового уряду, підтриманого учасниками масових акцій на Майдані  

Незалежності, а також призначення дострокових виборів Президента України 

на 25 травня 2014 р. стало завершальним етапом гострої фази політичного 

конфлікту та створило передумови для стабілізації ситуації в країні. 

Отже, 2013 р. – початок 2014 р. можна визначити як період кризового зламу у 

відносинах між державою та громадським сектором і водночас як період 

нових очікувань і можливостей.  

Подолання системної кризи передбачає насамперед здійснення 

радикального переустрою політичної системи, що включає такі першочергові 

заходи: 

• політичну стабілізацію та відновлення керованості держави; 

• здійснення політичної реформи задля оптимізації інституційної та правової 

основ функціонування системи влади; 

• проведення судової реформи як інструменту відновлення інституту права в 

державі. 

Політична стабілізація та відновлення довіри до органів влади мають 

відбуватися у спосіб забезпечення вчасного ухвалення й ефективної 

реалізації легітимних, адекватних і зрозумілих для суспільства рішень, 

гарантування захисту прав людини та її свобод. 

Основними завданнями політичного врегулювання та виходу із кризи є 

такі: 

• проведення у встановлені терміни виборів Президента України; 

• реформа системи влади в напрямі її децентралізації; 

• організація загальнонаціональної політичної комунікації довкола 

змісту нової Конституції. 

Формування нової системи влади має базуватися на таких принципах: 

• поділ влади та конституювання ефективної системи стримувань і 

противаг і на центральному рівні організації державної влади, і на рівні 

взаємодії органів центральної влади з органами місцевого самоврядування; 

• правове обмеження втручання держави в суспільне і приватне життя; 
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• представництво та колегіальність; 

• ефективна децентралізація системи управління із широким місцевим 

самоврядуванням. 

Головне випробування для України – попереду. Це випробування на 

спроможність до побудови нової країни, яка відповідає очікуванням і 

потенціалу суспільства. Саме в цьому і полягатиме суть порядку денного на 

2014 р. Варто усвідомлювати, що припинення гострого політичного  

протистояння стане лише першим кроком на довгому шляху відбудови в 

Україні довіри до влади. Проте така відбудова необхідна для того, щоб 

Україна вийшла з випробувань оновленою, єдиною та суверенною, здатною 

послідовно реалізувати обрані орієнтири європейської інтеграції.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах нинішньої ринкової економіки – у період системної кризи, що 

характеризується швидкими змінами умов і факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища функціонування підприємства, загрозами його 

фінансовим інтересам з боку окремих суб'єктів господарювання, високим 

рівнем фінансових ризиків, важливим завданням щодо забезпечення 

життєздатності суб'єкта господарювання є гарантування фінансової безпеки 

підприємства.   

Визначенню сутності поняття ”фінансової безпеки підприємства” 

займалися: О.М. Марченко, І.П. Мойсенко, О.І. Барановський, О.В. Ареф’єва, 

В.В. Бурцев, О.Д. Василик та ін. Наукова література дає множину визначень 

поняття фінансової безпеки, серед якої можна виділити два найбільш повні.  

Так, І. А. Бланк говорить, що фінансова безпека підприємства являє 

собою кількісно та якісно детермінований рівень його фінансового стану, 

який забезпечує стабільний захист його пріоритетних збалансованих 

фінансових інтересів від ідентифікованих реальних та потенційних загроз 

зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на 

основі його фінансової філософії і створюють необхідні передумови 

фінансової підтримки його стійкого росту в нинішньому й перспективному 

періоді [2]. 
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Тоді, як Р.С.Папехін розглядає фінансову безпеку, як здатність 

підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію 

відповідно до мети загальної корпоративної стратегії в умовах 

невизначеності й конкурентного середовища [3]. 

Аналіз наукової літератури дав змогу узагальнити та виділити основні 

аспекти, в яких розглядають в економічній теорії фінансову безпеку 

підприємства.  

Перший напрям представлений С.Ф. Покропивним та І.О. Бланком і 

виділяє фінансову безпеку, як одну із складових економічної безпеки.  

Другий напрям представлений К.С. Горячевою і виділяє фінансову 

безпеку, як самостійний об’єкт управління. 

Сама сутність поняття “фінансової безпеки підприємства” трактується 

ними у двох розрізах: 

- як стан захищеності інтересів підприємства (І.О. Бланк, 

К.С. Горячева, А.Г. Загородній,); 

- як стан ефективного використання ресурсів підприємства 

(Н.Й. Реверчук, Л.І. Донець, О.В. Ареф’єва, С.Ф. Покропивний). 

За ринкових умов господарювання фінанси є рушієм будь-якої 

економічної системи, тому на думку Н.Й. Реверчук, саме фінансова безпека є 

провідною й вирішальною, адже являє собою засіб захисту від можливих 

фінансових витрат і попередження банкрутства підприємства, досягнення 

найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів [4]. 

Станом найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів 

підприємства, вираженим у найкращих значеннях фінансових показників 

прибутковості та рентабельності бізнесу, якості управління, використання 

основних і оборотних засобів підприємства, структури його капіталу, норми 

дивідендних виплат за цінними паперами підприємства, а також курсової 

вартості його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного 

фінансово-господарського стану підприємства і перспектив його 

технологічного та фінансового розвитку розглядають фінансову безпеку 

Л.І. Донець, О.В. Ареф’єва, С.Ф. Покропивний [5; 6; 7]. 

Досить цікавим є бачення економічної сутності фінансової безпеки 

А.Г. Загороднім. Науковець розглядає її як захищеність фінансових інтересів 

суб’єктів господарювання на всіх рівнях фінансових відносин, забезпеченість 

домашніх господарств, підприємств, організацій та установ фінансовими 

ресурсами, достатніми для задоволення їхніх потреб і виконання фінансових 

зобов'язань [8]. І хоча таке трактування категорії є дещо однобоким за 

рахунок врахування тільки захисту фінансових інтересів підприємства без 

впливу реальних і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього характеру 

на ефективність управління його ресурсами, та все ж воно є доступним до 

сприйняття. 

Щодо характеристик фінансової безпеки, то найбільш повно та широко 

вони описані І. А. Бланком [2], хоча деякі з них є спірними питаннями. Так, 

науковець характеризує фінансову безпеку підприємства, як сформовану 
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систему пріоритетних збалансованих фінансових інтересів підприємства, що 

потребує захисту в процесі його фінансової діяльності. Він приділяє 

особливу увагу пріоритетним фінансовим інтересам, що відіграють 

найважливішу роль в забезпеченні фінансового розвитку підприємства, та які 

мають бути збалансовані з інтересами інших суб'єктів його фінансових 

відносин [2, С. 19-20]. 

Тобто, ключовим моментом виступає саме фінансовий бік діяльності 

підприємства: його фінансові інтереси, фінансові пріоритети, фінансові 

відносини, фінансова діяльність та фінансовий розвиток. Ми не можемо 

цілком погодитись з даною характеристикою. Звичайно, підприємство 

створене з метою отримання прибутку, але в процесі досягнення мети воно 

веде основну діяльність, з якою створене – операційну. А вже крім неї, 

можуть мати місце інвестиційна та фінансова. Сама фінансова діяльність – це 

діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позикового 

капіталу підприємства. Прибуток, отриманий підприємством та накопичений 

в процесі основної його діяльності також є забезпеченням фінансової 

стабільності суб’єкта підприємництва, оскільки він збільшує розмір власного 

капіталу. Тому на наш погляд, розглядати фінансову безпеку тільки з боку 

фінансової діяльності дещо вузько. 

Під фінансовою безпекою підприємства , слід розуміти збалансований 

стан його елементів та підсистем, як окремої економічної системи, що 

можуть бути виражені кількісними чи якісними показниками та 

характеризується стійкістю до негативних впливів внутрішнього та 

зовнішнього середовища та здатністю забезпечити її ефективне 

функціонування, стабільність розвитку та економічного зростання в 

довгостроковому періоді.  
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ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

 

Здійснення структурних реформ в економіці України вимагає 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток вітчизняного фінансового 

ринку як найефективнішого механізму перерозподілу фінансових ресурсів на 

користь реального сектору. Виконання цього завдання значною мірою 

залежить від розбудови інфраструктури вітчизняного ринку капіталу, 

елементом якої виступає національна депозитарна система.  

 Згідно із Законом України “Про Національну депозитарну систему та 

особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” [1] учасники 

національної депозитарної системи поділялися на:  

 прямих учасників – депозитаріїв, зберігачів, реєстраторів власників 

іменних цінних паперів;  

 опосередкованих учасників – організаторів торгівлі цінними паперами, 

банки, торговців цінними паперами та емітентів. 

У свою чергу, національна депозитарна система складалася з двох 

рівнів: нижній рівень – зберігачі, що здійснюють обслуговування 

бездокументарної форми цінних паперів, і реєстратори, що посвідчують 

права власників іменних документарних цінних паперів; верхній рівень – 

Національний депозитарій і депозитарії, які ведуть рахунки, здійснюють 

кліринг і розрахунки з цінними паперами. 

Станом на початок 2012 р. нижній рівень депозитарної системи 

представлений 188 реєстраторами і 364 зберігачами, 23 емітенти самостійно 

ведуть реєстри цінних паперів. Розвиток ринків капіталу в Україні, 

збільшення обсягів укладених угод на ринку цінних паперів зумовили 

утвердження на фінансовому ринку бездокументарної форми існування 

цінних паперів і відповідне виникнення потреби у збільшенні кількості 

зберігачів. Як наслідок, кількість реєстраторів за 2007–2011 рр. скоротилась з 

372 до 188, тоді як кількість зберігачів зросла з 221 до 364 [2]. 

Верхній рівень Національної депозитарної системи представлено 

Національним депозитарієм України (ПАР “НДУ”), Всеукраїнським 

депозитарієм цінних паперів (ПрАТ “ВДЦП”) та Депозитарієм 

Національного банку України. 

Законом України “Про депозитарну систему України”, який набрав 

чинності тільки 11.10.2013 року, в Україні передбачені такі види 

депозитарної діяльності: депозитарна діяльність Центрального депозитарію; 

депозитарна діяльність Національного банку України; депозитарна діяльність 

депозитарної установи; діяльність із зберігання активів інститутів спільного 

інвестування; діяльність із зберігання активів пенсійних фондів [2]. 

Інфраструктура фондового ринку стала одним з основних чинників, що 

стримують його розвиток. Децентралізована система обліку прав і 



 58 

розрахунків по цінних паперах утруднює й здорожує здійснення угод, а 

також істотно збільшує ризики. У більшості європейських країн центральні 

депозитарії уже створені, і світовий досвід показує, що це сприяє спрощенню 

системи розрахунків і зниженню витрат емітентів. Відтак відмінність 

практик щодо системи клірингу та розрахунків на вітчизняному та 

зарубіжних фондових ринках стримує прихід іноземних інвесторів в 

українську економіку.   

Основними проблемами, які перешкоджають становленню ефективної 

депозитарної системи в Україні, сьогодні є:  

 відсутність на ринку єдиної інституції, яка б забезпечила 

функціонування Єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів 

відповідно до міжнародних стандартів, що призводить до 

неможливості здійснення цивілізованих правовідносин на фондовому 

ринку;  

 невизначеність у вітчизняному законодавстві виключних повноважень 

Центрального депозитарію, що унеможливлює сформувати розвинену 

та прозору систему депозитарного обліку цінних паперів;  

 поширення практики здійснення незаконного перерозподілу прав 

власності, маніпуляцій з боку рейдерів через не сформованість 

центрального реєстру цінних паперів [3]. 

До недоліків депозитарної системи України потрібно зарахувати і 

відсутність належного її інтегрування з міжнародними депозитарними 

установами, що стримує доступ українських підприємств та інвесторів на 

міжнародні ринки капіталу. Усунення цієї проблеми є можливим за рахунок 

створення повноцінного єдиного Центрального депозитарію.   
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 

 

Дана стаття присвячена  вивченню тенденцій та особливостей розвитку   

фондового ринку  України. Акцентовано увагу на дослідженні емісії акцій, 

облігацій та торгівлі цінними паперами  на Фондовому ринку. Фондовий 

ринок  є невід’ємною складовою Української економіки, яка є показником 

розвитку всієї фінансової системи країни. На сьогоднішній час фондовий 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17
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ринок України знаходиться на етапі становлення та значно відстає у своєму 

розвитку від інших фондових площадках іноземних країн. 

Саме тому питання  дослідження тенденцій розвитку фондової біржі  в 

Україні на сьогоднішній день є актуальне. Вагомий внесок у дослідження 

проблем  фондової біржі зробили такі вчені-економісти як: Д. Бутенко, Д. 

Леонов, С. Москвін, Ю. Раделицький, С. Самець, Є. Чемерис, І. Школьник, Г. 

Яцюк.  [1, c.103]. На сьогоднішній день стан фондового ринку України 

свідчить про наявність багатьох невирішених питань які потребують 

подальшого дослідження. 

Метою статті є аналіз  стану тенденцій розвитку ринку цінних паперів, 

виявлення проблем  функціонування,а також  висвітлення пропозицій  щодо 

покращення ситуації на фондовому ринку України.  

Викладення основного матеріалу. Складовою частиною ринкової 

економіки України є ринок цінних паперів. Він сприяє акумулюванню 

капіталу для інвестицій у виробничу й соціальну сфери, структурній 

перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства. 

Сучасний стан фондового ринку та його структура утворилася  внаслідок  

трансформації  економічної  системи,  які відбулися в Україні під впливом 

внутрішніх факторів її розвитку, а також зовнішніх, на світових фінансових 

ринках упродовж останніх років [1,c.104]. 

 Основним показником, що характеризує фондовий ринок є: обсяг 

емісії цінних паперів, та обсяг торгів на ринку цінних паперів. 

Протягом 2013 року загальний обсяг зареєстрованих Національною 

комісією з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) випусків цінних 

паперів становить 142,03 млрд. грн. (з них: акцій – 64,23 млрд. грн.; облігацій 

– 42,47 млрд. грн. [2]. 

Загальний обсяг торгівлі виконаних біржових контрактів з цінними 

паперами становить - 463,43 млрд. грн. [2]. 

Динаміка обсягу випуску цінних паперів (рис. 1) та обсягу торгівлі на 

ринку цінних паперів (рис. 2) протягом 2009-2013 років в  цілому є 

прогресивною, незважаючи на деякі перепади. 

Як видно з рис. 1, протягом 2009-2013 років спостерігається активізація 

діяльності  на  фондовому  ринку, хоча у 2009 - 2010 році  спостерігається 

спад , основною причиною якого стала економічна криза у 2008 році. Крім 

цього потрібно звернути увагу, що 2011 рік характеризується найбільшим 

обсягом випуску цінних паперів у порівнянні з іншими роками даного 

періоду, але не зважаючи на стрімкий ріст у 2011 році, який склав 187% у 

порівнянні з попереднім 2010 роком, вже в 2012 році відбувся спад на 24%. 

Так, загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів у 2013 році 

збільшився на 31,84 % порівняно з 2012 роком і становив 142,03 млрд грн [2]. 

Такі перепади на ринку цінних паперів засвідчує те, що в Україні існує 

слабкий зв’язок між  основними індикаторами організованого ринку та 

макроекономічними показниками, та проблеми з інвестиціями у власний 

капітал. На сьогоднішній день більшість вітчизняних підприємств для 
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формування фінансового капіталу використовують внутрішні джерела, 

зокрема, чистий  прибуток та амортизаційні відрахування. Ринок цінних 

паперів не має змоги задовольнити потреби у фінансовому капіталі на фоні 

істотно дорогого кредитного ринку для більшості товаровиробників. 

 

 
Рис.1. Обсяги випуску цінних паперів в Україні в 2009-2013 рр. 

Джерело: [2] 

 

 
Рис. 2. Обсяги торгівлі на ринку цінних паперів в Україні  

в 2009-2013 рр. 
Джерело: [2] 

Що стосується динаміки обсягу торгівлі на фондовому то у 2009 році 

спостерігається зменшення обсягів торгівлі цінними паперами, що було 

зумовлено економічною кризою. Однак, протягом 2010-2013 років. За 

результатами 2013 року обсяг виконаних біржових контрактів з цінними 

паперами збільшився у два рази і становив 463,43 млрд грн, тоді як у 2012 

році цей показник складав 263,67 млрд грн. [2].  
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Аналізуючи окремо ринок акцій ми бачимо, що у 2013 році 

спостерігалось зростання емісійної діяльності на ринку акцій, тоді як у 2012 

році було відмічено зниження цього показника у 2,5 рази. Таке зменшення 

було пов’язане зі згортанням участі іноземних банківських інституцій у 

капіталі банків України і, як наслідок, зменшенням статутних капіталів 

кількох банків з іноземним капіталом. Проте у 2013 року зазначений 

показник зріс у чотири рази порівняно з 2012 роком і становив 64,23 млрд 

грн.(рис.3).[2]. Скорочення обсягів випуску акцій, як засобу залучення 

додаткових інвестиційних ресурсів, може пояснюватися такими причинами: 

загальний несприятливий інвестиційний клімат у державі, що зумовлює 

високий рівень ризику цього виду цінних паперів; небажання нових 

власників приватизованих підприємств використовувати саме цей 

фінансовий інструмент через страх втратити контроль над підприємством; 

криза на світових фінансових ринках, що спричинила падіння попиту на 

вітчизняні цінні папери з високим рівнем ризику [2]. 

 
Рис.3. Обсяг зареєстрованих випусків акцій  

у 2009 – 2013 роках, млрд грн. 
Джерело: [2] 

 

Також важливим елементом ринку цінних паперів є ринок облігацій, на 

якому відбувається обіг боргових зобов'язань — облігацій. До інструментів 

ринку облігацій належать корпоративні, муніципальні та державні облігації. 

У цьому періоді можна відмітити спад у 2010 році проте з 2011 по 2012 

спостерігається зростання Причому, питома вага корпоративних облігацій у 

2012 році склала 35,9% та була найбільша з усіх видів цінних паперів даного 

року. У 2013 році відбулося незначне зменшення обсягів зареєстрованих 

Комісією облігаційних випусків. Протягом року було зареєстровано 304 

випуски облігацій підприємств на суму 42,47 млрд. грн.(рис.4.) Порівняно з 

2012 роком обсяг випуску облігацій підприємства зменшився на 8,92 млрд. 

грн. [2]. 
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Рис.4. Обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств  

у 2009-2013роках, млрд грн. 
Джерело: [2] 

 

Висновки. Досліджуючи  тенденції ринку цінних паперів можна 

зробити висновки, що цей ринок має потужний потенціал розвитку , однак 

зараз це не може бути реалізовано, що є результатом впливу ряду негативних 

чинників основними з яких є обмеженість ліквідності , різноманітності 

цінних паперів, низький рівень інформаційної прозорості ринку. Це є 

основними перешкодами до майбутнього розвитку ринку цінних паперів. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В 

СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ   

 

В сучасних умовах господарювання фундаментальною основою 

безперервного функціонування, розвитку та збереження стабільності 

підприємства є конкурентоспроможність. Конкуренція виступає 

внутрішньою рушійною силою ринкового середовища в якому перебувають 

суб’єкти господарювання.  

Значний внесок у дослідження конкуренції зробили Ф. Найт, А. Сміт, 

Дж. Робінсон, М. Портер, Е. Чемберлен, Й. Шумпетер та інші. 

Особливої вагомості категорії конкурентоспроможності надає те, що 

проблеми у цій сфері почали досліджувати доволі давно та вони актуальні й 

http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1402491205.pdf
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досі. Так, перші комплексні результати обґрунтування сутнісних 

характеристик, принципів, чинників впливу, складових та напрямів 

забезпечення конкурентоспроможності, щоправда на макроекономічному 

рівні управління, з’явилися у середині XVIII ст. у працях з положень 

класичної теорії А.Сміта. Втім, науковець вивчав більшою мірою параметри 

конкурентного середовища, що основуються на принципах вільної 

конкуренції, вільного пересування капіталу, товарів, грошей, людей, 

оптимального використання ресурсів суспільства за для формування сильних 

і конкурентоспроможних національних товаровиробників [1]. 

Щодо безпосередньо конкурентоспроможності, то цей термін вперше 

використав наприкінці сімдесятих років ХХ ст. М. Портер. Науковець 

встановив чотири найважливіших чинники конкурентоспроможності, які 

розмістив у межах т. зв. ромба конкурентних сил, що на сьогодні широко 

використовується при аналізі стану конкурентоспроможності на галузевому 

та макрорівнях. Звернімо увагу на те, що у працях М. Портера наголос 

робиться на кінцеві результати та ефективність фінансово-господарської 

діяльності об’єкта конкурентоспроможності. Тобто для підприємства – це 

рентабельність та продуктивність використання ресурсів. На думку М. 

Портера, конкурентоспроможність є характеристикою економічного агента 

виступати на ринку нарівні з суб’єктами господарювання, що пропонують 

аналогічні товари (роботи, послуги) [2, с.22]. 

           В економічній науці найпоширенішими науковими підходами, які 

розкривають теоретичну та практичну сутність конкуренції, можна 

визначити: 

поведінковий, структурний, функціональний. 

Перший підхід визначає конкуренцію тільки як суперництво суб’єктів 

господарювання на ринку, ведення конкурентної боротьби. Він заснований 

на повсякденному розумінні конкуренції як суперництва за кращі результати 

у будь-якій сфері. Ідеї поведінкового підходу були розвинені А. Смітом [3], 

А.Маршаллом, В. Джевонсом, П. Хейне. Вони розглядали конкуренцію як 

боротьбу за обмежену кількість економічних ресурсів і особливо – за гроші 

споживача, на які їх можна придбати. Поведінкова інтерпретація конкуренції 

простежується і в роботах М. Портера, який розглядає поведінку 

конкуруючої фірми в двох аспектах вигідного розподілу ресурсів:скорочення 

витрат і диференціації властивостей продукту. При цьому неминучість 

впливу зовнішнього середовища оцінюється ним як чинник, що визначає 

стан конкуренції. 

В другому підході – структурному – увага акцентується на аналізі 

структури ринку та тих умов, що панують на ньому. До прихильників цього 

підходу можна віднести: Ф. Еджуорта, А. Курно, Дж. Робінсона, Е. 

Чемберліна та інших вчених, що заклали фундамент сучасної західної теорії 

чотирьох основних типів ринків: досконалої конкуренції, монополістичної 

конкуренції, олігополії та монополії [5,6]. 
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На думку Франка Найта, конкуренція являє собою ситуацію, у якій 

конкурує велика кількість незалежно діючих виробників і покупців будь-

якого конкретного товару, що дає волю кожному мати справу з тими чи 

іншими індивідуалами і вибирати кращі, на їх погляд, серед запропонованих 

умови для задоволення своїх економічних інтересів [6]. 

Третім підходом для визначення поняття конкуренція є 

функціональний, що показує роль, яку конкуренція відіграє в економіці. 

Засновником цього підходу є Й. Шумпетер, який визначив конкуренцію як 

«суперництво застарілого з новим». На його думку, підприємства повинні 

працювати над вдосконаленням технологій виробництва, щоб виготовляти 

більш дешеву та якісну продукцію для залучення покупців, та 

впровадженням інновацій. Застосування нового, незвіданого завжди 

сприймається скептично, тому виробник повинен докласти максимум зусиль, 

щоб «новинка» стала популярною серед споживачів й витіснила з ринку 

продукти чи послуги, що вичерпали себе, для отримання прибутку [4]. 

В сучасних дослідженнях науковці наголошують[7, с.25], підприємство 

є конкурентоспроможним лише тоді, коли воно здатне виготовляти та 

продавати конкурентоспроможну продукцію (товари) та ефективно 

використовувати всі наявні ресурси. Хоча конкурентоспроможну продукцію 

ще потрібно вдало реалізувати, забезпечивши при цьому розширене 

відтворення та раціональне використання капіталу. Крім того, 

конкурентоспроможність підприємства визначається в умовах конкурентної 

боротьби, для чого обирається певна стратегія, що також виступає чинником 

конкурентоспроможності і має враховуватися. 

Особливостями сучасної конкурентоспроможності підприємств, які 

функціонують в умовах системної кризи полягають в тому, що підприємства 

повинні постійно адаптуватись до умов ринку, коливань валютних курсів, 

нестабільності фінансово-кредитної системи, зміни законодавства тощо. В 

таких умовах підприємствам для збереження своєї конкурентоспроможності 

потрібно: 

-  постійно діагностувати стан фінансових ресурсів; 

- проводити моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовища 

функціонування; 

- мати наперед складений план дій в тій чи іншій ситуації; 

-  велику увагу приділяти стратегічному управлінню; 

- використовувати новітні методи управління; 

- ефективно використовувати кожну наявну грошову одиницю тощо. 

Тільки використання комплексних методів управління дозволять 

підприємствам бути конкурентоспроможними, фінансово стійкими до 

коливань ринку, розвиватися не дивлячись на циклічність фінансових криз, 

знаходитися на  крок попереду своїх потенційних конкурентів.   
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АНАЛІЗ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ ВЛАСНОГО ЧИ 

НАЙМАНОГО СКЛАДУ НА ПАТ «ГАЛИЧФАРМ» 

 

Складське господарство сприяє: збереженню якості продукції, 

матеріалів, сировини; підвищенню ритмічності і організованості виробництва 

і роботи транспорту; поліпшенню використання територій підприємств; 

зниження простоїв транспортних засобів і транспортних витрат; вивільненню 

працівників від непродуктивних вантажно-розвантажувальних і складських 

робіт для використання їх в основному виробництві [1]. 

Дуже часто компанія стикається з питаннями аутсорсингу та 

перенесенням деяких своїх функцій на зовнішніх постачальників. При виборі 

складів рішення приймаються як по створенню власних площ, так і по 

використанню складів загального користування. 

Логістичний ланцюг може бути організований з використанням 

власних або орендованих складів, або із застосуванням складів загального 

користування. Стратегічна орієнтація на тривалу присутність в регіоні є 

підставою організації власного складу. Короткостроковість господарських 

зв'язків по поставках - підстава оренди складських площ або придбання 

послуг складу загального користування. 

Вибір між організацією власного складу та використанням для 

розміщення запасу складу загального користування відноситься до класу 

рішень "зробити або купити" (Make-or-Buy Problem). 

Перед тим, як приймати рішення щодо вибору оптимального варіанту 

роботи складів, необхідно проаналізувати альтернативи між двома з 

найголовніших питань логістики «Make or buy», рішення яких залежить від 

ряду зовнішніх факторів, а також від умов на самому підприємстві. 

У більш широкому плані завдання MOB (Make-or-Buy Problem) — це 

обґрунтування рішення питання про ступінь використання у виробничому та 

інших процесах власних засобів.  
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Рішення приймаються як щодо використання власних засобів праці 

(транспорт, склади, техніка, устаткування), так і щодо альтернативних 

рішень - найманий транспорт, лізинг устаткування, оренда складів [2]. 

Одним з основних зовнішніх факторів вибору є ступінь розвитку 

логістики в економіці [3]. Використання власних складів знижує залежність 

підприємства від коливань ринкової кон'юнктури. Підприємство може стійко 

функціонувати поза залежністю від складної ситуації на ринку. У той же час, 

при малих і середніх обсягах реалізованої продукції ми можемо значно 

зменшити витрати на складування. Натомість компанії із середнього 

масштабу все частіше замовляють послуги логістичних операторів. 

Тому, відмовляючись від власного складу і ухвалюючи рішення щодо 

користування площами регіональних складів загального користування, 

підприємство одержує можливість підняти якість і знизити собівартість, 

однак, потрапляє, при цьому, в залежність від навколишнього економічного 

середовища. Таким чином, чим вищий ступінь розвитку логістики в 

суспільстві, тим «спокійніше» підприємство відмовляється від власного 

складу на користь регіональних ТЛЦ [4]. 

Однією з тенденцій сучасного ринку є те, що виробники починають 

претендувати на маржу логістичного оператора і вибудовують власну 

мережу продажу товарів. Однак, це пов'язано з великими витратами (по 

зберіганню, дистрибуції, транспортуванні). Тому, більшість виробників 

обмежуються організацією служби торговельних агентів або мерчандайзерів, 

а зберігання товару і його транспортування доручають логістичним 

операторам. Попит на такі послуги зростає, і, останнім часом, в цю нішу 

переходять дистриб'юторські компанії, які починають заробляти на наданні 

сторонніх послуг.  

В основному, сфера бізнесу дистриб'юторів і логістичних операторів 

зараз охоплює «поліпродуктові» ринки з великою кількістю точок реалізації. 

Вибір між складом загального користування й власним, часто здається іншим 

аспектом рішення задачі «зробити або купити» і вимагає аналізу 

беззбитковості. 

Для практичного аналізу прийняття рішення щодо використання 

власного чи найманого складу розглянемо ПАТ «Галичфарм». 

Питома вартість вантажопереробки на власному ампульному складі на 

ПАТ «Галичфарм» становить 4 грн/т. 

Умовно-постійні витрати становлять 30 000 грн/рік. 

Є можливість орендувати найманий склад, питома вартість 

використання площі якого (тариф) становить 30 грн/м
2
 на місяць або 1 грн/ м

2 

в день. 

Тривалість збереження запасів становить 30 днів. 

Навантаження на м
2
 площі при збереженні на орендованому складі 

становить 2 т/ м
2
. 
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Щоб знайти вантажооборот, при якому ПАТ «Галичфарм» вирішує чи 

мати власний склад чи користуватися послугами найманого доцільно 

математично розрахувати із формул та візуально відобразити графік. 

Витрати при умові використання власного складу: 

F3 = C + R*Q, де 

C – умовно-постійні витрати, грн/рік, 

R - Питома вартість вантажопереробки, грн/т, 

Q – вантажооборот, т. 

Витрати при умові використання найманого складу: 

Витрати при умові використання найманого складу: 

Z = α*Sн*365, де 

α – тариф найманого складу, грн/м
2
 (в день),  

Sн = , де 

З - тривалість збереження запасів, дні, 

q - навантаження на м
2
 площі т/ м

2
, 

Прирівнявши F3 = C + R*Q до Z = α*Sн*365 знаходимо оптимальний 

вантажооборот. 

Q = 1708,4 т. 

Отже, якщо вантажооборот у підприємства буде становити більше 

1708,4 т, тоді доцільно використовувати власний склад. Якщо вантажооборот 

становитиме менше 1708,4 т, тоді доцільно наймати складське приміщення. 

Перевагами приватного складу є повнота контролю, гнучкість, низький 

рівень експлуатаційних витрат і деякі нематеріальні вигоди.  

Перевагами складів загального користування є економія інвестиційних 

фондів, пристосовуваність і економія за рахунок масштабів діяльності. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ 

 

В час стрімкого розвитку інформаційних технологій, впровадження 

передових досягнень даної галузі практично в усі сфери людської діяльності, 

а також беручи до уваги всі ті переваги, які можна одержати завдяки їх 

використанню, важливо розуміти їхню доцільність і в процесі управління 

логістичними ризиками. 

Щодо процесу управління ризиками, то його можна визначити як  

сукупність методів аналізу і нейтралізації чинників ризику, об'єднаних в 

систему планування, моніторингу та коригуючих впливів [1]. 

Ризики мають місце в усіх ланках логістичного ланцюга. До основних 

ризиків логістичної системи як складової частини підприємництва відносять: 

-  комерційний ризик, пов’язаний зі зривом поставок, недоотриманням 

продукції, порушенням строків поставок, невиконанням фінансових 

зобов'язань, і, як наслідок, втратою частини прибутку;  

- ризик втрати майна через погані природні умови, включаючи стихійні 

лиха;  

- ризик, що виникає у зв'язку з розкраданнями товарно-матеріальних 

цінностей;  

- екологічний ризик, який виражається в збитках, завданих 

навколишньому середовищу;  

- ризик настання цивільної відповідальності, яка виникає зі збитком, 

нанесеним юридичним чи фізичних особам у процесі логістичної діяльності; 

- технічний ризик, що, пов'язаний з експлуатацією технічних засобів у 

логістичній системі.  

 Очевидно, що успішність здійснення управління логістичними 

ризиками напряму залежить від інформації, якою оперують при прийнятті 

відповідних рішень, її достовірності, повноти, своєчасності, комплексності 

тощо. Саме тому, велику увагу приділяють питанням формування 

інформаційної та аналітичної бази, розробці методології її опрацювання та 

формуванні відповідних висновків.  

Збільшення обсягу інформації, складність виконуваних завдань, 

необхідність врахування великої кількості взаємопов’язаних факторів, 

постійна зміна оточуючого середовища – усе це вимагає використання 

спеціальних комп’ютерних систем – систем підтримки прийняття рішень 

(СППР) [2].  

Для максимального зниження ризиків, підприємствам необхідно 

впроваджувати комплексні системні програмні продукти в яких закладена 

ідея ризик-менеджменту, а також для прискорення ІТ-модернізації, 

управління й контролю за різними системами.  
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Можна виділити наступні етапи інтеграції ризик-менеджменту в 

інформаційні системи підприємства [3]: 

- аналіз і проектування (визначені ризики застосовуються для 

створення вимог до інформаційних технологій,включаючи заходи безпеки та 

стратегію розвитку підприємства);  

- розробка (ризики, зазначені під час цього процесу, застосовуються 

для підтримки безпеки та аналізу ІТ-системи);  

- впровадження (під час застосування процесу інформаційної системи 

впровадження ризик-менеджменту моделюється в умовах навколишнього 

середовища, а рішення щодо виявлених процесів повинно бути прийнято до 

початку експлуатації системи);  

- навчання (проведення експлуатації компонентів і системи в цілому); 

- застосування (використання ризик-менеджменту, розробленого на 

комплексній системі ІТ, дозволить істотно знизити ризики).  

Серед  представлених на ринку інформаційних систем прийняття 

рішень, які можуть застосовуватись як інструмент управління логістичними 

ризиками можна виділити Analytica 2.0, що являє собою програмне 

забезпечення кількісного моделювання. ЇЇ можливості включають аналіз 

сценаріїв, діаграми впливу, багатовимірне моделювання й аналіз ризику. 

Система забезпечує прозорість і потужність бізнес-моделювання, це 

інструментальний засіб створення й аналізу кількісних бізнес-моделей. 

Analytica 2.0 широко використовується для створення й дослідження моделей 

у різних галузях: бізнес і фінанси, аеропростір, консалтинг, електронна 

комерція, виробництво, автомобільні перевезення тощо [4]. 

СППР Visual IFPS/Plus (Interactive Financial Planning System) - 

інтерактивна система планування фінансів. Система дає змогу розв'язувати 

досить широкий спектр задач: добір балансових підсумків, розподіл 

прибутку за статтями доходів, передбачення змін валютних курсів, 

прогнозування, аналіз ризиків, розробки стратегії збуту продукції, відбір 

науково-дослідних проектів, стратегічне планування, планування прибутку і 

бюджету, вибір між стратегіями закупівлі та виготовлення продукції 

власними силами тощо. СППР Visual IFPS/Plus має широке застосування у 

фінансах, статистиці й управлінні виробництвом [4]. 

 Також чималі можливості надає використання продукту розробленого 

компанією Pilot Softwar - пакету підтримки прийняття рішень DSS версії 6.0, 

орієнтованого на такі сфери, як управління ризиками та маркетинг. У DSS 

цієї версії реалізовано "гібридну" оперативну аналітичну обробку даних, що 

дає змогу одночасно звертатися і до реляційних, і до багатовимірних баз 

даних [3]. 

Окрім універсальних продуктів, що допомагають оперувати 

інформацією та даними загалом, існують інформаційні системи, які 

враховують специфіку логістичної діяльності. 

 Зокрема, серед системних інформаційних продуктів представлені такі 

як Roadnet Transportation Suite, iSolutions-Логістика, Solvo (для автоматизації 
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складських комплексів, автоматизації портів і контейнерних терміналів, 

управлення ланцюгами поставок), DNA evolutions (on-line сервіси для 

різноманітних оптимізаційних задач транспортного планування) та інші [5]. 

Використання логістичних інформаційних систем дозволяє 

підприємству мінімізувати ризики, а також здобути ряд вигод, серед яких: 

- скорочення часу проходження процесу;  

- зниження запасів у результаті зниження ризиків;  

- раціональне використання ресурсів; 

- підвищення якості логістичного процесу;  

- скорочення споживання паперу;  

- скорочення помилок;  

- скорочення витрат на актуалізацію даних.  

Аналіз інформації та своєчасне, випереджаюче реагування на ризик 

дозволяє заздалегідь оптимізувати майбутній перебіг транспортних, 

складських, вантажно-розвантажувальних і виробничих процесів і скоротити 

час їх проходження. Своєчасна і надійна інформація знижує ризики, пов'язані 

із створенням запасів. Скороченню запасів сировини, напівфабрикатів та 

готових виробів або повній відмові від них сприяє повний моніторинг та 

детальний хронологічний аналіз інформації про запаси, що знаходяться на 

складі або на шляху до нього. Своєчасна інформація про хід реалізації 

процесів в логістичних каналах і про стан логістичних інфраструктур 

дозволяє здійснити більш розумне використання таких виробничих факторів, 

як транспортні шляхи, транспортні засоби, вантажно-розвантажувальні 

потужності та персонал. Завдяки цьому підтримується ідея ощадливого 

виробництва, що задовільняє попит ефективніше, завдяки більш економному 

використанню ресурсів.  

 Інформаційна прозорість ходу реалізації процесів у ланках 

логістичного ланцюга є найважливішим фактором забезпечення якості в 

логістичному каналі, а також при прийнятті рішень щодо напрямку 

управління логістичними ризиками. Таким чином, можна забезпечити і 

краще організувати дотримання погоджених термінів і краще реагувати на 

виявлені помилки. Якщо створені передумови для електронного обміну 

даними між інформаційними системами партнерів, то витрати на 

актуалізацію даних можна обмежити лише одним місцем введення даних. 

Одного разу зареєстровані в системі дані можна використовувати як для 

розрахунку, так і для створення документів. При ретроспективному розгляді 

можуть бути виявлені й інші можливості для подальшої раціоналізації [6]. 

 «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Проте, окрім її 

нагромадження та отримання, постає проблема обробки та прийняття на її 

основі обґрунтованих рішень, зокрема, і в процесі управління логістичними 

ризиками. Як бачимо, використання інформаційних систем  допомагає 

оптимізувати даний процес, виявити потенційні ризики та шляхи їх 

нейтралізації. На ринку існують як  продукти, що забезпечують оперування 

«інформацією як такою», так і ті, які покликані оптимізувати саме сферу 
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логістики. Їхнє застосування дозволяє підвищити ефективність управлінської 

діяльності на всіх етапах. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах мінливості середовища функціонування підприємства та 

швидкого розвитку ринку, важливою є переорієнтація підприємств 

відповідно до потреб ринку. Одним з найважливіших питань у цій сфері є 

формування політики збуту, згідно з мінливістю вимог споживачів та 

високим рівнем конкуренції.  

Підвищення ролі збутової політики в діяльності підприємств на 

сучасному етапі зумовлене декількома причинами:  

- в умовах перенасиченості ринку неможливо обійтися без спеціальних, 

наближених до покупця, збутових мереж;  

- загострення конкурентної боротьби за споживача потребує постійного 

вдосконалення збутової діяльності, підвищення її ефективності;  

- ефективність збутової діяльності в більшій мірі пов’язана зі 

зростанням конкурентоспроможності самого підприємства. 

 Під збутовою політикою підприємства слід розуміти обрану 

керівництвом підприємства єдність стратегій збуту, маркетингу 

(позиціонування товару, стратегії захоплення ринку та ін.) та комплексу 

заходів (рішень та дій) із формування асортименту та попиту на продукцію, 

що виробляється, а також ціноутворенню, обслуговуванню покупців, 

комерційного кредитування, знижки, формалізація договорів збуту 

(постачання) товарів, розподілу товару та іншим аспектам збуту [1]. 

Збутовий потенціал підприємства визначає його збутову політику  та її 

цілі, що визначаються як на стратегічному, так і тактичному рівнях. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83
http://www.science-education.ru/120-15290
http://www.science-education.ru/120-15290
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Збутовий потенціал підприємства можна визначити, як сукупність 

інформаційних, матеріальних, маркетингових, управлінських і 

комунікативних ресурсів і можливостей збуту, що забезпечують готовність і 

здатність підприємства здійснювати вивід товару на ринок, його реалізацію 

при постійному вдосконалюванні технології збуту, інновації продуктового 

ряду з урахуванням факторів маркетингового середовища. 

При формуванні збутової політики велике значення має вирішення 

питання про вдосконалення методів роботи з кінцевими споживачами. При 

цьому основна роль відводиться оцінці витрат на впровадження технічних 

засобів обслуговування покупців (отримання замовлень), комп'ютерної 

техніки для обліку товарів, що надійшли на склади і проданих споживачам 

через роздрібну мережу або безпосередньо зі складу.  

Для того, щоб покращити збутову діяльність підприємства необхідно 

спочатку продіагностувати її стан і виявити ефективність функціонування 

вже існуючої збутової системи на підприємстві. На основі виявлення сильних 

та слабких сторін збутової діяльності треба розробити стратегічні рішення. 

Щоб покращити збутову діяльність необхідно приймати стратегічні заходи, 

спрямовані на створення більш ефективної збутової політики [2]. 

При збуті товарів виробничого призначення можливі такі методи збуту: 

- представлення потенційному покупцеві письмової пропозиції, 

вступити в переговори або розглянути конкретну пропозицію продавця 

(оферту); 

- встановлення особистих контактів на виставці, в демонстраційному 

залі.  

При збуті товарів споживчого призначення - це, перш за все, вибір 

найбільш підходящого і надійного торгового посередника.  

Правильний вибір способу виходу на ринок, багато в чому, залежить 

від наступних факторів: наявність досвіду роботи на ринку, наявність 

ділових зв'язків з контрагентами на ринку, наявність відповідних 

посередників або інших торговельних партнерів на ринку; популярність і 

реноме фірми на ринку, наявність інфраструктури на ринку і її особливостіх.  

До найпопулярніших методів покращення збутової політики можна 

віднести наступні [3]: 

- диверсифікація споживачів продукції (визначення цільових 

сегментів ринку та регіонів продажу); 

- створення механізму особистої зацікавленості робітників збутового 

апарату у реалізації продукції; 

- навчання робітників збутових служб нових прийомів та методів 

збуту; 

- створення ефективної системи зворотного зв’язку із споживачами, 

механізми розгляду скарг та претензій клієнтів; 

- вивчення смаків та вподобань цільових клієнтів і максимальний 

ступінь врахування побажань при виробництві продукції  
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Саме тому, для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств, визначальним при плануванні їх виробничої та збутової 

діяльності має стати впровадження Інтернет-технологій. Використання 

Інтернет-технологій і комп’ютерних комунікацій в усіх сферах економічної 

діяльності, включаючи продаж, маркетинг, фінансовий аналіз, платежі, пошук 

співробітників, підтримку клієнтів і партнерів, здійснюється за допомогою 

Інтернет-мережі. 

Такі тенденції відображаються у заміні традиційного розміщення 

замовлень через менеджерів зі збуту компаній-постачальників на інтерактивне 

відстеження дилерами поточного стану складських запасів. Постачальники 

промислових підприємств через складські інформаційні  системи самі стежать 

за рівнем запасів, забезпечуючи графік поставок «точно-своєчасно». 

Транспортні компанії мають доступ до інформаційної системи служби збуту, 

що дозволяє спланувати графік перевезень[4].  

Сучасне втілення інформаційних технологій в усі сфери діяльності   

підприємств привело до появи нових форм комерції – оптового й роздрібного 

продажу товарів і послуг з використанням електронних магазинів і 

торговельних майданчиків, що функціонують на основі комунікацій і служб 

глобальної комп’ютерної Інтернет-мережі  

Ефективність збутової діяльності підприємства можуть 

характеризувати різні види стимулювання. Найважливішим видом буде той, 

який максимально наближений до споживача. Таким є цінове стимулювання. 

Тимчасове зниження ціни на товар має свої переваги і недоліки. Деякі 

підприємства (як виробники, так і торгові посередники), вдаються тільки до 

цього вигляду стимулювання. На їх думку набагато вигідніше піти назустріч 

економічно виправданим побажанням споживача, ніж відповідати на все нові 

запити індивідуума відносно якості і різноманітності продукції. Недоліком 

цього виду стимулювання є те, що він не приводить до створення круга 

надійної, постійної клієнтури, а примушує покупця кидатися від однієї марки 

товару до іншої, відповідно до пропонованого зниження цін [5]. 

Отже, збутова політика підприємства спрямована на підвищення 

ефективності фірми, тому, що в сфері збуту остаточно проявляються всі 

зусилля маркетингу щодо підвищенню прибутковості. Оскільки, головною 

метою будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку, то 

збутовій діяльності повинно приділятися якомога більше уваги. На кожному 

виробничому підприємстві повинна бути добре організований служба 

маркетингу що займається просуванням своєї продукції на ринку вільної 

конкуренції. Основною метою її роботи є оцінка маркетингових 

можливостей підприємства і розробка рекомендацій по вдосконаленню 

діяльності по просуванню окремих видів продукції. 
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Львівська комерційна академія 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т.В. 

 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Львівська область — адміністративно-територіальна одиниця на заході 

України. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному,  

туристичному, культурному та науковому напрямках [2].  

На основі статистичного звіту про соціально-економічне становище 

Львівської області у 2014 році Головного управління статистики у Львівській 

області, проведемо деякий аналіз, що дасть змогу зробити висновки про 

економічний стан області, про вплив економічний та політичних факторів на 

стан економіки та проаналізуємо перспективи розвитку Львівської області. 

Метою даного дослідження є оцінка стану та перспектив соціально-

економічного розвитку Львівської області.  

Економічний стан Львівської області в значній мірі залежить від  

розвитку промисловості та сільського господарства, також важливу роль 

відіграє  розвиток туристичної сфери. Тому для визначення стану та 

перспектив  розвитку Львівської області проаналізуємо такі основні галузі 

економіки: промисловість, сільське господарство, транспортну систему, 

туристичну галузь, зовнішню торгівлю та оплату праці для оцінки 

ефективності соціальної політики області. 

У 2014 році у порівнянні з 2013 роком розвиток промисловості 

скоротився, що насамперед пов’язано з тим, що були втрачені ринки збуту з 

АР Крим та частиною Донецької та Луганської областей, обмеження торгівлі 

з Росією та проблемами на внутрішньому ринку. Найбільшими 

промисловими центрами є Червоноградський, Львівський та Бориславсько-

Дрогобицько-Стебницький. У 2014 році відносно 2013 року індекс 

промислової продукції становив 96,9%. Обсяг виробництва на підприємствах 

добувної промисловості і розроблення кар’єрів збільшився на 2,0%. У 2014 

році видобуто 1160,5 тис.т кам’яного вугілля, 122,5 тис.т сирої нафти , 860,3 

тис.м³ природних пісків [1, с. 5].  

http://conference.spkneu.org/%202013/04/pokrashhennya-zbutovoyi-diyal-nosti-pidp/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%20%D0%92.$


 75 

Основними галузями переробної промисловості Львівської області є 

харчова промисловість, текстильне виробництво та пошиття одягу, 

виробництво різноманітного обладнання.  

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів випуск промислової продукції знизився на 2,1%. У 

харчовій галузі провідне місце займає кондитерська фабрика «Світоч», яка 

постачає свою продукцію як на внутрішні так і на зовнішні ринки. Важливе 

місце також посідає компанія «Галка», що виробляє розчинну каву та інші 

розчинні напої. Вдалось наростити обсяг продукції у текстильному 

виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів: 

приріст промислової продукції становив 3,7%. В області виготовляються 

значні обсяги трикотажного одягу, виробництво текстилю та одягу презентує 

ВАТ “Калина”, що розташоване в Червонограді та спеціалізується на 

виготовленні нижньої білизни, яку експортують до Європи. ВАТ “Калина” 

працює з іноземними фірмами на умовах давальницької сировини, такими як 

“Трiумф” Нiмеччина, “Габ” Iталiя. 

У загальному обсязі реалізації частка підприємств переробної 

промисловості становила 75,8%, з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – 18,8%, добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів – 4,6%, підприємств із забору, очищення та постачання води – 0,8%. 

Серед галузей переробної промисловості найсуттєвішим був внесок 

підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів – 33,4% від загального обсягу реалізації [1, с. 7]. 

Агропромисловий комплекс Львівської області включає сировинну, 

переробну та обслуговуючі галузі. Основною сферою АПК регіону є сільське 

господарств,основними галузями спеціалізації якого є  вирощування 

зернових культур, картоплі, овочів, цукрових буряків, льону. Розвинуте 

м'ясо-молочне виробництво, скотарство, свинарство і птахівництво.  

У 2014 році індекс обсягу сільськогосподарського виробництва склав 

105,7%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 110,1%, у 

господарствах населення – 103,5%. Обсяг виробництва продукції 

рослинництва у порівнянні з попереднім роком збільшився на 10,7%, 

тваринництва – скоротився на 1,4% [1, с. 8]. У 2014 році порівняно з 2013 

роком збільшилося виробництво зернових та зернобобових культур, 

соняшнику на зерно, ріпаку, сої, цукрових буряків, картоплі, овочів, плодів та 

ягід.  

Транспортна система Львівської області представлена залізничним, 

автомобільним, трубопровідним, повітряним і річковим транспортом [2]. 

Через територію області проходять низка міждержавних автомобільних 

магістралей, що сполучають Україну з Європою, та важливі залізничні 

шляхи, також у місті Львові є аеропорт. Значна частина перевезень у 

Львівській області пов’язана з переміщенням товарів: як тих, що були 

вироблені в області, так і тих, що були виготовлені деінде та перевозяться 

транзитом, зокрема до країн ЄС, які є торговельними партнерами. У 2014 
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році всіма видами вантажного транспорту перевезено (відправлено) 13,1 

млн.т вантажів, що на 4,1% менше від обсягу 2013 року. Вантажооборот 

становив 10,2 млрд.ткм і порівняно з 2013 роком збільшився на 4,2% [1, с. 9]. 

Однією з важливих галузей економіки Львівської області є туристична, 

оскільки область багата на туристично-рекреаційні ресурси, що приносять 

значні прибутки до обласного бюджету. Досить розвиненою у Львівській 

області є сфера курортних і екскурсійно-туристських послуг. Так, в регіоні 

діє 62 санаторії та пансіонати з лікуванням та численні бази відпочинку [3]. 

За наявністю рекреаційних ресурсів Львівська область займає одне з 

провідних місць в державі. Природні рекреаційні ресурси Львівщини 

представлені лікувальними мінеральними водами, лікувальними грязями, 

озокеритом, кліматичними, водними, лісовими ресурсами. 

Протягом січня-листопада 2014 року від’ємне сальдо зовнішньої 

торгівлі товарами становило 1046,0 млн. дол. США. Проте, порівняно з 

січнем-листопадом 2013 року експорт зріс на 3,6%, а імпорт зменшився на 

5,4%. Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства Львівщини 

здійснювали з партнерами із 128 країн світу. Найбільші обсяги товарів 

експортовано до країн ЄС – на 872,9 млн. дол. (71,9% від загальнообласного 

експорту), імпортовано – на 1496,7 млн.дол. (66,2% від імпорту) [1, с. 10]. 

Структуру експортованих товарів упродовж січня-листопада 2014 року 

наведено на рис.1. 

 
Рис. 1. Структура експорту товарів протягом січня-листопада 2014 року 

у Львівській області 

Серед товарів, які Львівщина експортувала упродовж січня–листопада 

2014 року, переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне 

обладнання та їх частини (27,5% від експорту області), текстиль та 

текстильні вироби (12,0%), готові харчові продукти, переважно продукти 

переробки плодів та овочів (11,6%), деревина та вироби з неї (11,5%), меблі 

(8,6%) [1, с. 11]. 

Основним критерієм оцінки ефективності соціальної політики і рівня 

життя населення є розмір оплати праці працюючих. Середня номінальна 

заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в 

області у листопаді 2014 року становила 2998 грн. Порівняно з жовтнем 2014 
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року розмір заробітної плати зменшився на 1,4%, порівняно з листопадом 

2013 року – збільшився на 8,0%. 

 
Рис. 2. Заробітна плата за видами економічної діяльності у листопаді 2014 

року у Львівській області 

 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці 

належали: фінансова та страхова діяльність (5884 грн.), операції з нерухомим 

майном (3750 грн.), промисловість (3617 грн.), державне управління й 

оборона, обов’язкове соціальне страхування (3480 грн.), інформація та 

телекомунікації (3258 грн.), транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність (3255 грн.) [1, с. 11]. 

Отже, можемо зробити висновки, що політична ситуація яка зараз 

зберігається в країні та події, що відбуваються на Сході країни негативно 

впливають на розвиток Львівщини. Однак, Львівська область має тісні 

економічні зв’язки з іншими областями і країнами. Цьому розвитку сприяє 

могутній економічний потенціал Львівщини в поєднанні зі стратегічним 

географічним розташуванням. Основними цілями розвитку даного регіону 

повинно бути прискорення економічного зростання, розвиток сільських 

територій, туристичного та рекреаційного потенціалу, покращення якості 

життя населення та поглиблення євроінтеграційних процесів. Львівська 

область має відносно добре диверсифіковану економіку, проте, упродовж 

певного періоду область демонструвала високий рівень економічної 

нестабільності. Щоб зменшити її ступінь потрібно передбачити заходи зі 

стимулювання розвитку галузей, які не піддаються сильному впливу 

негативних коливань економіки. Нещодавня модернізація транспортної 

інфраструктури Львівської області та відкриття нового міжнародного 

аеропорту дають області можливість для подальшого розвитку сектору 

транспорту та зв’язку. Також необхідно покращити автосполучення Львова з 

Польщею і з рекреаційними зонами, зокрема Трускавцем та Дрогобичем. Для 

покращення бізнес-клімату в області варто визначити основні перешкоди для 

інвестування та розвитку бізнесу. 
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО  

ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Економічна політика будь якої держави тісно пов’язана з фінансовими 

відносинами між суб’єктами господарювання та органами влади, що 

потребує послідовного та постійно діючого контролю, що називається 

державним фінансовим контролем. Частиною державного фінансового 

контролю є податковий контроль, що здійснюється органами Державної 

фіскальної служби (далі – ДФС). 

Податковий контроль є необхідною умовою існування ефективної 

податкової системи. Він покликаний забезпечити зв’язок платників податків 

з органами управління, що наділені особливими податковими правами і 

повноваженнями. Податковий контроль є завершальною стадією управління 

оподаткуванням і одночасно одним з елементів планування податкових 

доходів бюджету.  

Теоретичне обґрунтування визначення податкового контролю, 

класифікація процедур, що здійснюються під час проведення контрольних 

заходів, в першу чергу форм і методів податкового контролю, викликає 

найбільшу полеміку серед науковців та практиків. 

Згідно законодавства, а саме з положеннями статті 61 Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ), податковий контроль трактується як система 

заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю 

правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 

також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, 

проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування 

та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи [5]. 

Науковий діяч Василик О. визначає, що контроль у податковому 

процесі необхідний на всіх його стадіях – від обґрунтування системи 

оподаткування, до правильного обчислення і своєчасної оплати податків. У 

наявності податкового контролю зацікавлене все суспільство, оскільки 

платник податків має бути обізнаний у тому, скільки мобілізується коштів з 

його доходів і яка в цьому необхідність [1, с. 11]. 

Шевчук О. трактує поняття «податкового контролю» в більш 

розширеному значенні. На його думку це діяльність уповноважених 
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державних органів з контролю за дотриманням платниками податків, 

податковими агентами і платниками зборів і обов’язкових платежів 

правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків, зборів і 

обов’язкових платежів до бюджету і державних спеціалізованих фондів, а 

також внутрікорпоративну контрольну діяльність з формування бази 

оподаткування і виконання фіскальних зобов’язань з метою збалансування 

інтересів учасників податкових відносин, контролю за реалізацією 

підконтрольними суб’єктами своїх прав, зниження податкових ризиків 

держави, територіальних громад, господарюючих суб’єктів і населення, 

виявлення порушень податкового законодавства, запобігання їх виникненню, 

підвищення податкової культури і дисципліни платників податків 

(обов’язкових зборів і платежів) [6, с. 82]. 

Бурцев В., розглядає контроль як достовірне визначення фактичного 

стану об’єкта управління; співставлення отриманих даних із заздалегідь 

встановленими параметрами функціонування для даного об’єкта управління; 

визначення ступеню відхилень у функціонуванні об’єкта управління від 

заданих параметрів; з’ясування причин і наслідків даних відхилень, 

прийняття заходів щодо попередження та усунення порушень у 

функціонуванні об’єкта управління [2, с.167]. 

Більшість науковців визначають контроль як засіб дотримання 

державної законності, достовірності і ефективного витрачання ресурсів 

господарювання. Так, Калюга Є. висловлює думку, що треба контролювати 

не стільки виконання нормативно-правових актів, скільки стан господарської 

діяльності на підприємствах. При цьому контроль потрібно розглядати не як 

обліково- перевірочну діяльність, а як функцію управління і важливий 

елемент реалізації економічного зростання держави [2, с.168]. 

Що стосується видів контролю, то більшість науковців поділяє 

контроль на: попередній, поточний і послідуючий.  

У практиці проведення податкового контролю всі три види мають 

місце, застосовуючи свої форми і методи. Виходячи з основної функції 

податкового контролю – фіскальної, мета якої, зосередити якомога більше 

сум нарахувань до бюджетів усіх рівнів, тобто до останнього часу основним 

видом податкового контролю був послідуючий. 

Основна форма податкового контролю – податкова перевірка. Саме ця 

форма контролю є найбільш ефективною. Податкові перевірки забезпечують 

безпосередній контроль за повнотою і правильністю обчислення податків і 

зборів. 

Відповідно до ст. 75 Податкового кодексу України контролюючі 

органи мають право проводити такі види перевірок: камеральні, 

документальні, фактичні. У свою чергу документальні перевірки можуть 

бути: планові, непланові, виїзні і невиїзні [5]. 

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими 

органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, 



 80 

встановлених ПКУ, а фактичні перевірки – ПКУ та іншими законами 

України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи. 

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні 

контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових 

деклараціях (розрахунках) платника податків. Камеральна перевірка 

проводиться посадовими особами органу ДФС без будь-якого спеціального 

рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. 

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. 

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є 

своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх 

передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо 

укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з 

працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі 

податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої 

звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких 

передбачено законом, первинних документів, які використовуються в 

бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою 

податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в 

установленому законодавством порядку контролюючим органом документів 

та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших 

платників податків.  

Документальна невиїзна перевірка – це та, яка проводиться в 

приміщенні органу ДФС. Документальною виїзною перевіркою вважається 

перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи 

місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться 

така перевірка.  Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем 

фактичного провадження платником податків діяльності, розташування 

господарських або інших об'єктів права власності такого платника [5]. 

За даними ДФС України, у 2014 році було проведено 5,1 тис. планових 

документальних перевірок суб’єктів господарювання, що відповідає 

показнику попереднього року. Результативність таких перевірок у 6 разів 

вища за результативність позапланових перевірок (949 тис. грн. проти 150 

тис. грн. донарахувань на 1 перевірку). В умовах скорочення кількості 

перевірок суми узгоджених донарахувань зросли, а саме донараховано 

узгоджених податкових зобов’язань – 8 млрд. грн., що на 0,8 млрд. грн. 

більше, ніж у 2013 році. Із донарахованих сум до бюджету надійшло 3,3 

млрд. грн. [3]. 

Органами ДФС у 2014 році зменшено від’ємне значення об’єкта 

оподаткування податком на прибуток на 3,9 млрд. грн., що упередило 

несплату податку у подальшому на 0,7 млрд. грн. Упереджено суми ПДВ, 

заявлені до відшкодування, в обсязі 0,4 млрд. грн. Зменшено залишки 
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від’ємного значення ПДВ, який після бюджетного відшкодування 

включається до складу податкового кредиту наступного періоду, на 0,5 млрд. 

гривень.  

Протягом 2014 року основну увагу було зосереджено на галузевому 

відборі суб’єктів господарювання для планового контролю, а саме: оптово-

роздрібної торгівлі (перевірено 1310 суб’єктів господарювання з доходом за 

2013 рік 292,5 млрд. грн.); переробної промисловості (перевірено 917 – з 

доходом за 2013 рік 162,1 млрд. грн.); постачання електроенергії, газу, пари 

(перевірено 69 – з доходом за 2013 рік 69,9 млрд. грн.); транспорту та 

складського господарства (перевірено 190 – з доходом за 2013 рік 

36,2 млрд. грн.); будівництва (перевірено 340 – з доходом за 2013 рік 

21,4 млрд. грн.) [4]. 

Крім того, протягом 2014 органами ДФС проведено 28,5 тис. 

позапланових документальних перевірок, що на 4,4 тис. менше, ніж у 2013 

році. Підпорядкованими підрозділами органів ДФС проведено 3,7 тис. 

документальних позапланових перевірок платників податків, за результатами 

яких донараховано податкових зобов’язань разом зі штрафними санкціями у 

сумі 3 733,8 млн. грн., з них узгоджено 219,5 млн. грн. (5,9 %), стягнуто 

156,2 млн. грн. (71,2 % узгоджених).  

Також були проведені тематичні перевірки, зокрема, у рамках операції 

«Урожай» визначено грошових зобов’язань близько 320 млн. грн., із них 

ПДВ – 250 млн. грн., податку на доходи фізичних осіб – майже 26 млн. грн., 

єдиного внеску – 7 млн. грн., інших податків – майже 35 млн. грн., зменшено 

від’ємне значення ПДВ на суму понад 24 млн. грн., встановлено нереальність 

здійснення господарських операцій на суму 338 млн. гривень[3]. 

Підсумовуючи все вище викладене, можна зробити висновок, що 

податковий контроль справді важлива складова податкового менеджменту 

держави, а також і фінансового контролю, оскільки за допомогою 

податкового контролю збільшуються надходження до бюджету України, що 

забезпечує налужний стан державного податкового менеджменту, а також 

виконання фіскальної функції держави вцілому. 
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ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Податковий менеджмент на підприємстві є найважливішою складовою 

фінансового планування в організації в цілому і від того, наскільки 

узгоджена фінансово-господарська діяльність з оподаткуванням, залежить 

ефективність функціонування організації та її фінансова стійкість. 

Управління податковими платежами на підприємствах в сучасний період 

також вимагає наукового підходу. 

Теоретичні та практичні питання податкового менеджменту висвітлено 

в працях українських та зарубіжних вчених, серед яких: Безгубенко Л., 

Валєєва Д., Вахновська Н., Гринчук Б., Єлисеєв А., Крисоватий А. та інші. 

Податковий менеджмент підприємства [1, с. 100] передбачає розробку 

управлінських рішень, спрямованих на формування фінансового потенціалу і 

підвищення його ефективності. Його основна мета не зводиться до 

абсолютної мінімізації податкових платежів, вона полягає в активному 

впливі на максимізацію чистого прибутку при заданих параметрах 

податкового середовища і ринкової кон'юнктури. Тобто, орієнтуватись 

необхідно не на тактику скорочення податків, а на стратегію оптимального 

управління підприємством. Найнадійніший спосіб оптимізувати податки – це 

оптимізувати всю діяльність підприємства таким чином, щоб вона 

здійснювалась найбільш ефективним способом. Такий підхід забезпечує 

більш значне і тривале скорочення податкових втрат на довгострокову 

перспективу [2]. 

Податковий менеджмент, як частину управлінського процесу суб’єкта 

господарювання, можна відобразити наступним чином (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процес податкового менеджменту суб’єкта господарювання 
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функціональна підсистема – функції процесу управління та порядок його 

здійснення (запровадження податкового планування, розробка податкової 

стратегії підприємства, визначення напрямів облікової політики, визначення 

принципів податкового обліку та контролю). Управляюча підсистема 

визначає учасників процесу податкового менеджменту та їх обов’язки [3]. 

Основними функціями реалізації податкового менеджменту є:  

 податкове планування; 

 розробка способів і методів ведення бухгалтерського, податкового обліку; 

 контроль за правильністю та достовірністю податкових розрахунків; 

 зниження податкових ризиків; 

 оцінка ефективності принципів та способів податкового планування. 

Таким чином, результатом податкового планування є організація 

правильного та достовірного розрахунку податків, забезпечення 

оптимального податкового навантаження та доданої вартості відповідно до 

цілей та завдань організації. 

Одним із найважливіших показників ефективності податкового 

менеджменту підприємства є мінімізація податкових зобов’язань шляхом 

законного використання існуючих протиріч Податкового кодексу України. 

Суб’єкт господарювання повністю розкриває свою облікову та звітну 

інформацію у податковій та фінансовій звітності. Основою належно 

організованого податкового менеджменту на підприємстві є максимізація 

доходу за рахунок мінімізації податків [4]. 

Організація процесу податкового менеджменту передбачає визначення 

на підставі статуту та податкового законодавства спектру основних податків, 

які слід сплачувати до бюджетів різних рівнів та позабюджетних фондів. 

Наступним етапом є складання податкової таблиці, що характеризує 

податкове поле суб’єкта господарювання, в якій кожний податок описується 

за допомогою таких показників: джерела платежу (статті видатків); 

бухгалтерського проведення; оподатковуваної бази; ставки податку; строків 

сплати; реквізитів організацій, на адресу яких робляться перерахування; пільг 

або особливих умов обчислення податку. 

Після цього фахівцями підприємства аналізуються всі представлені 

законодавством пільги по кожному з податків на предмет їх використання в 

підприємницькій діяльності. Далі, згідно зі статутом підприємства й на 

основі Цивільного кодексу, формується система договірних відносин 

підприємства. Для цього підбираються типові господарські операції, які 

виконує підприємство; передбачаються різні варіанти обліку податкових, 

договірних і господарських операцій та вибираються найкращі з них. Вони 

оформляються у вигляді блоків бухгалтерських проведень. З оптимальних 

блоків складається журнал господарських операцій, який є основою ведення 

бухгалтерського й податкового обліку. 

Далі доцільно застосувати такі дії: 



 84 

 оцінити одержання максимального фінансового результату з урахуванням 

податкових ризиків; 

 здійснити найбільш раціональне, з податкової точки зору, розміщення 

активів і прибутків підприємства; 

 визначити альтернативні способи облікової політики. 

Основним завданням для підприємств є організація системи 

правильного й своєчасного застосування інструментів податкового 

планування, яке є інструментом податкового менеджменту. У рамках цієї 

системи повинні бути розроблені схеми оптимальної структури організації 

господарської діяльності з урахуванням вимог чинного податкового 

законодавства, одночасного використання наданих у рамках його дії 

можливостей. Тільки виконання повного спектра робіт 

дозволить найефективніше організувати податковий менеджмент на 

підприємствах. 

Податковий менеджмент є специфічною підсистемою внутрішнього 

управління на підприємстві, на який впливають ряд факторів, зокрема [5, с. 

198]:  

1. Більшість українських податкових реалій не є вітчизняним 

винаходом внаслідок недовгого періоду існування податкової системи. 

Автоматичне перенесення зарубіжних способів і прийомів у вітчизняну 

практику оподаткування підприємств без наукового обґрунтування не сприяє 

підвищенню ефективності корпоративного податкового менеджменту; 

2. Податкові реалії, які склалися, не сприяють стабільності 

підприємницької діяльності і, в той же час, створюють велике поле 

діяльності для податкового менеджменту; 

3. Парадокси української ділової культури обумовлюють протиріччя 

вітчизняного податкового менеджменту: з однієї сторони, метою бізнесу є 

отримання прибутку, а з іншої - підприємствами затрачається багато зусиль 

для зменшення прибутку з метою мінімізації податкових витрат;  

4. Офіційна статистика не відрізняється особливою достовірністю 

внаслідок значної питомої ваги тіньових операцій, які у ній не відображені.  

5. Нестабільність податкового законодавства, часте корегування 

нормативно-правової бази; 

6. Відсутність чіткої системи забезпечення податкових платникові 

необхідною інформацією про зміни у податковому законодавстві, а також 

поясненнями по окремих питаннях сплати податків; 

7. Відсутність (або недостатня кількість) спеціалістів з питань 

оподаткування та недосконала організаційно-управлінська структура 

підприємства; 

8. Недостатня увага керівництва суб'єкта підприємницької діяльності 

до питань функціонування податкового менеджменту, нерозуміння його суті 

та значення.  

Вказаний підхід до визначення елементного складу системи 

корпоративного податкового менеджменту дозволить раціонально 
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використовувати фінансові ресурси підприємства, направляючи їх як на 

сплату необхідних податків, так і на розвиток виробництва, погашення 

кредиторської заборгованості. В той же час здійснення податкового 

менеджменту в межах підприємства повинне ґрунтуватися на комплексному 

використанні всіх вказаних вище елементів і з урахуванням всієї сукупності 

податків, що сплачуються підприємством, технічних і інших можливостей 

[2]. 

Отже, при здійсненні податкового менеджменту головним критерієм, 

якому повинні відповідати дії підприємства (платника податків) для 

виключення можливих податкових ризиків і претензій з боку податкових і 

правоохоронних органів, є економічна розумність і доцільність діяльності та 

операцій платника податків, їх відповідність податковим цілям фактично 

встановлюваних цивільно-правових відносин.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Прояви світової фінансової кризи та сучасні тенденції економічного 

розвитку України вимагають професійної уваги регулюючих та наукових 

інституцій до процесів капіталоутворення в банківській системі України на 

макроекономічному рівні. Дана позиція обґрунтовується тим, що рівень 

капіталізації банківської системи України залежить від вартісних та 

структурних характеристик капіталу, яким володіють, розпоряджаються та 

який використовують у своїй діяльності комерційні банки. 

Важливі аспекти дослідження сутності власного капіталу банку 

знайшли висвітлення в наукових працях багатьох відомих вітчизняних 

науковців, таких як М. Алексеєнко, В. Гейця, О. Дзюблюк, А. Криклій, А. 

Мороз, С. Савлук, С. Сизоненко та інших. Проте, незважаючи на значний 

обсяг публікацій та досліджень даної теми, в умовах глобалізації та інтеграції 
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національної економіки є потреба у більш глибокому дослідженні 

економічної сутності та характеристиці капіталу комерційного банку. 

У даний час, коли проблема капіталізації банківської системи набула 

вирішального значення для її розвитку, виникла потреба в комплексному 

дослідженні банківського капіталу як самостійної економічної категорії. 

У сучасній теорії банківської справи та нормативних документах 

Національного банку України зустрічаються різні терміни: «капітал банку», 

«банківський капітал», «власні ресурси», які або трактуються неоднозначно 

або ототожнюються. Так, НБУ в своїх нормативних документах ототожнює 

капітал та власні ресурси [1]. У вітчизняній економічній літературі поняття 

«власні ресурси» та «власний капітал» відрізняються [9, с. 12]. 

В економічній літературі та в підприємницькій практиці «капітал» є 

одним з найбільш часто використовуваних та водночас неоднозначних 

понять. 

У зарубіжній банківській практиці терміни «capital», «equity capital» 

перекладені на українську мову як «капітал», «акціонерний капітал, «власний 

капітал» - фактично означають розділ пасиву балансу банку і є різницею між 

активами та зобов’язаннями. Зокрема, бухгалтерський баланс 

американського банку включає розділ «акціонерний капітал» [4, с. 22-23]. 

У сучасній економічній літературі, як в українській, так і зарубіжній, 

зустрічається багато визначень банківського капіталу. За результатами 

наукового аналізу цих визначень сутність банківського капіталу можна 

розглядати у вузькому та в широкому значенні. 

Якщо розглядати банківський капітал у вузькому значенні, то досить 

поширеним є погляд на капітал банку як суму власних коштів банку, яка 

складає фінансову основу його діяльності та джерело формування ресурсів 

[4, с. 386]. Таке визначення капіталу банку практично ототожнюється з 

власним капіталом. Аналогічне за суттю визначення капіталу банків 

належить Л.О. Примостці: "Капітал банку слід розглядати як власні кошти 

засновників або акціонерів банку, внесені ними на свій ризик для одержання 

доходів" [8, с. 41].  

Кисельов В. В. визначає капітал банку як кошти, внесені власниками 

банків та в основному ті, що складаються зі статутного та інших фондів, 

резервів та неподіленого прибутку [7, с. 99].  

Досить поширена точка зору на капітал у вузькому значенні як 

величину, що визначається шляхом розрахунку: «Капітал банків — чисті 

активи банку, які дорівнюють різниці між сумою активів і пасивів» [3, с. 

258]. В економічній енциклопедії власний капітал трактується як капітал, 

вкладений власником банку, який є різницею між сукупними активами банку 

та його зобов'язаннями [5, с. 721]. У даних визначеннях чітко простежується 

бухгалтерський підхід до визначення поняття капіталу банку, причому не 

всього, а лише його частини — власного капіталу.  
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У нормативних документах поняття «власні кошти» та «капітал банку» 

вживаються як тотожні. Зокрема, вітчизняне законодавство визначає сутність 

банківського капіталу як залишкову вартість активів банку після вирахування 

всіх його зобов'язань. При цьому подається поділ банківського капіталу на 

основний та додатковий, згідно із встановленими правилами Національного 

банку України [1]. Отже, ми бачимо, що українське законодавство трактує 

поняття капітал банку лише як власний банківський капітал. 

Таким чином, у вузькому значенні банківський капітал правомірно 

розглядати і як розрахункову величину, що офіційно відображають 

комерційні банки при підготовці фінансової звітності відповідно до 

нормативних вимог регулюючих органів та як суму спеціально створених 

фондів та резервів, які відповідають таким принципам: стабільності, 

субординації у відношенні до прав кредиторів, відсутності фіксованих 

нарахувань доходів. Проте, таке досить суб’єктивне трактування 

банківського капіталу не відображає усієї повноти та складності його змісту. 

Якщо розглядати банківський капітал в широкому значенні, то під ним 

слід розуміти сукупність грошових коштів (власних і залучених), якими 

оперує банк. Як зазначає А. Загородній, вкладений у банківську справу 

капітал банківський приносить банкові прибуток [6, с. 205].  

Таку ж думку поділяють автори підручника «Банківський капітал: 

історія, теорія досвід» (за редакцією С.К. Реверчука), визначаючи 

банківський капітал як сукупність банківських ресурсів у формі матеріально-

речових, нематеріальних та фінансових активів, виражені у грошах, 

сформовані за рахунок власних коштів (внесків учасників та акціонерів), 

залучених (вкладів суб`єктів господарювання та населення) і позичених 

коштів на грошовому ринку, які використовуються для здійснення 

повномасштабної банківської діяльності з метою одержання прибутку [9, с. 

13]. 

У монографії М.Д. Алексеєнка «Капітал банку: питання теорії і 

практики» банківський капітал трактується як «…кошти і виражена у 

грошовій формі частка майна, що перебувають в розпорядженні банків і 

використовуються ними для здійснення операцій із розміщення коштів та 

надання послуг з метою одержання прибутку» [2, с. 50]. 

Підсумовуючи різні тлумачення банківського капіталу, робимо 

висновок, що нині немає однозначного визначення поняття «капітал банку». 

Чимало вчених у своїх працях трактують його як власні кошти банку (П. 

Роуз, А.М. Мороз, О.А. Кириченко, Л.О. Примостка), інші (М.Д. Алексеєнко, 

А.Г. Загородній, А.М. Герасимович, С.К. Реверчук) – як сукупність усіх 

ресурсів, що перебувають у розпорядженні банку (власних, залучених і 

позичених), і таких, які банк розміщує в активні операції з метою одержання 

прибутку. Обидва ці підходи, на нашу думку, мають певні позитивні риси, 

тому що розглядають банківський капітал у вузькому (підприємницькому) та 

в широкому (суспільно-значущому) значенні. 
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СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

 ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

На сучасному етапі економіка України перебуває в умовах 

трансформації. Це зумовлює необхідність перегляду суб’єктами 

господарювання своїх стратегій та засобів досягнення мети, яку ставлять 

перед собою підприємства, в тому числі й організації та підприємства 

споживчої кооперації. 

Загальна кількість прибуткових підприємств в системі споживчої 

кооперації у 2013 році склала 4324 із 4405, тобто 98 %. Але разом з тим деяка 

частка кооперативних організацій та підприємств знаходяться у фінансовій 

кризі. Так, станом на 31.12.2013 р. загальна сума збитку, якого зазнали 

підприємства споживчої кооперації в Україні, становила 7 357 тис. грн [5]. 

Це значною мірою спричинено недосконалістю механізмів забезпечення 

фінансової стійкості, яка є основою ефективного функціонування 

підприємств.  

Фінансову стійкість слід розглядати в розрізі кількох напрямків (рис.1). 
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Рис.1. Напрямки визначення фінансової стійкості підприємства 

 

Отже, можна стверджувати, що фінансова стійкість підприємства 

залежить від його забезпечення  необхідними фінансовими ресурсами та 

оптимальної їх структури [1]. 

Відомо, що встановлення економічно-обґрунтованого співвідношення 

між власними та позиковими частинами капіталу є однією з найважливіших 

задач управлінських структур підприємств. І тут необхідно звернути увагу на 

важливість оцінки і ефективного управління капіталом, що є у розпорядженні 

підприємства [3]. 

Окремої уваги слід надати власному капіталу, оскільки саме від його 

ефективного управління залежить рентабельність підприємства та його 

подальша діяльність. Він є основним показником фінансової стабільності 

підприємства. У ході підприємницької діяльності власний капітал або 

нарощується, або «проїдається». Лише за умови його збереження 

підприємство зможе нарощувати прибутки, залучати кошти інвесторів та 

виходити на ринок позикового капіталу. Значення власного капіталу полягає 

в тому, що він є гарантією фінансової незалежності підприємства і базою для 

формування його активів [2].  

Для організацій і підприємств споживчої кооперації власному капіталу 

відведена особлива роль, оскільки він становить значну частку усього 

капіталу (близько 70-80%). Оцінка складу, структури розміщення власного 

капіталу  проводиться з метою оцінки достатності власних оборотних коштів, 

для забезпечення платоспроможності та кредитоспроможності підприємства. 

Власний капітал організацій та підприємств споживчої кооперації 

формується в основному із зареєстрованого капіталу, який включає 

статутний і пайовий капітал. Загальна сума статутного капіталу підприємств 

споживчої кооперації по Україні становила 1 609,6 млн. грн. станом на 

31.12.2013 р., а сума пайового капіталу 181,048 млн. грн. Пайові внески на 

одного пайовика в середньому складають 367,98 грн.[5]. 

Важлива роль відводиться чистому прибутку як одному з джерел 

поповнення власних фінансових ресурсів. Сформована за рахунок цього 

джерела частина власних фінансових ресурсів може бути використана на 

будь-які цілі розвитку – поповнення оборотних активів; реконструкцію і 

як довготривала платоспроможність 

як раціональна структура та склад 

оборотних активів, їх використання 
Напрямки визначення  

фінансової стійкості 

як стабільність діяльності підприємства в 

довгостроковій перспективі та 

визначається співвідношенням власних і 

позикових ресурсів і їх ефективне 

використання 
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модернізацію діяльності; відновлення окремих видів основних засобів; 

придбання різних нематеріальних активів тощо. Так, загальна сума чистого 

прибутку споживспілок України у 2013 році склала 164 363 тис. грн., що на 

39 329 тис. грн або 24% більше ніж у 2012 році [5]. Надмірно накопичений 

залишок нерозподіленого прибутку в складі власного капіталу прикрашає 

фінансове становище підприємства для інвесторів, кредиторів та інших 

користувачів фінансової звітності, але це не гарантує наявності коштів для 

виконання конкретних цілей у майбутньому. 

Таким чином, власний капітал є основним показником фінансової 

стабільності підприємства. Будь-яка його зміна протягом звітного року 

повинна бути проаналізована власниками підприємства для прийняття 

відповідних рішень. 

Залучення позикового капіталу в господарський обіг дозволяє 

пришвидшити процес оборотності коштів і процес розвитку матеріально-

технічної бази темпами, які випереджають темпи нагромадження для цих 

цілей власних фінансових ресурсів. Банківські кредити та позикові кошти  

підприємств і організацій споживчої кооперації у 2013 р. в сумі становили 

115 755 тис.грн, що на 23% більше ніж у 2012 р. Проте становлять вони дуже 

малу частку у сукупному капіталі (близько 6%) [5].  

Варто зазначити, що банківські кредити для підприємств і організацій 

споживчої кооперації, як правило носили короткостроковий характер. 

Перевищення власного капіталу над позиковим та  рівень достатності 

власного оборотного капіталу для фінансування матеріальних оборотних 

засобів вказують на те, що підприємства споживчої кооперації мають 

достатній рівень фінансової стійкості, який є незалежним від зовнішніх 

джерел фінансування.  

Отже, результат і ефективність діяльності підприємств залежать від 

того, на скільки раціонально використовується капітал. Витримуючи певні 

пропорції власного і позикового капіталу, можна забезпечити необхідний 

рівень фінансової стійкості, фінансової незалежності, рентабельності, а також 

максимізувати ринкову вартість підприємства. 
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ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення 

розширеного кругообігу виробничих фондів, досягнення результатів 

виробничо-господарської діяльності, створення умов для забезпечення 

фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, підвищення його 

рентабельності.  

Метою фінансового планування є узгодження виробничих і 

маркетингових показників підприємства у плановому періоді з необхідними 

джерелами фінансування.  

Фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових 

ресурсів за джерелами їх формування і напрямками їх цільового 

використання згідно з виробничими і маркетинговими показниками 

підприємства, які передбачені на плановий період. 

Фінансовий план є важливим елементом бізнес-плану, який 

складається для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, а також 

для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю.  

Фінансове планування націлене на виконання завдань господарської 

діяльності і дозволяє: 

- виявити можливості отримання коштів від основної діяльності; 

- оцінити достатність коштів для виконання поточних завданій оцінити 

очікувану фінансову результативність, тобто прибутковість;  

- оцінити потребу в інвестиціях, в тому числі для подальшого розвитку; 

- визначити суми готівкових надходжень і видатків та збалансувати їх. 

Слід зазначити, що науковий підхід Г.Г. Кірейцевої, яка визначає 

фінансове планування як важливу складову внутрішньо-фірмового 

планування, є дещо звуженим, так як не розкриває сутності фінансового 

планування, його мети та завдань [1, с. 82]. 

Крім того, як на нашу думку, трактування фінансового планування як 

внутрішньо-фірмового, не дає можливості враховувати повноцінно фактори 

зовнішнього середовища, що значно звужує межі його використання. Дане 

трактування не відображає сутності процесу фінансового планування, і, 

скоріш за все, зводиться до складання фінансових балансів. 

Важливим для розуміння місця фінансового планування в системі 

менеджменту економічного суб'єкта є визначення, наведене в працях І.А. 

Бланка, М.Н. Крейніної, Г.О. Крамаренко, та інших. Вони характеризують 

фінансове планування як процес розробки системи фінансових планів і 

планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства 

необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його 

фінансової діяльності в майбутньому періоді. При цьому основний акцент 
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зроблено саме на порядку розробки та складання фінансових планів з метою 

найповнішої реалізації задач менеджменту підприємства [2, с. 12]. 

Найбільш поширеним в економічній літературі (О.Д. Василик, А.М. 

Поддєрьогін, В.П. Савчук, М.Д. Білик, С.М. Ковтун та інші) є підхід до 

трактування фінансового планування як процесу визначення обсягу 

фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового 

використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками 

підприємства у плановому періоді [5, с. 111]. 

Дане визначення характеризує процес фінансового планування як 

процес розрахунку потреби у фінансових ресурсах, визначення їх обсягу та 

напрямів використання з урахуванням факторів, що впливають на цей 

процес, зокрема, показників виробничої та маркетингової діяльності. Тобто, 

вже саме визначення фінансового планування підкреслює його взаємозв'язок 

з іншими елементами структури управління підприємством, без якого 

неможливий ефективний процес створення планів. Такий розширювальний 

підхід дозволяє глибше зрозуміти місце фінансового планування у загальній 

системі менеджменту підприємства. При цьому слід зауважити, що процес 

фінансового планування повинен обов'язково одночасно втілювати мету 

маркетингової діяльності підприємства.  

Такої ж думки щодо визначення фінансового планування дотримується 

А.М. Поддєрьогін. В цьому відношенні цікавим є тлумачення поняття 

"стратегічне фінансове планування" А.В. Чупісом, який під стратегічним 

фінансовим плануванням розуміє управлінський процес утворення та 

підтримання фінансової відповідності між цілями підприємства, його 

потенційними можливостями і можливостями сфери маркетингу [3, с. 144]. 

Таке тлумачення поняття фінансового планування зводиться до стратегії 

розвитку підприємства, і, як наслідок, виступає процесом забезпечення 

джерелами фінансування виробничої та маркетингової діяльності. 

На особливу увагу в контексті досліджуваних питань заслуговує 

визначення фінансового планування М.Д. Білик, яка вважає, що процес 

фінансового планування не лише повинен відображати мету операційної та 

маркетингової діяльності підприємства, але й передбачає визначення обсягу 

фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового 

використання залежно від розміру підприємства, форми господарювання, 

форми власності та поставлених завдань [4, с. 67]. Дане визначення є дуже 

важливим в методологічному плані, підкреслюють особливості фінансового 

планування залежно від розміру підприємства, форми господарювання, 

форми власності та поставлених задач. Крім того, наведений у науковій праці 

М.Д. Білик перелік основних завдань фінансового планування дозволяє 

зробити висновок, що фінансове планування є науковим підґрунтям процесу 

прийняття управлінських рішень і невід'ємною складовою менеджменту 

економічних суб'єктів. 

Підсумовуючи різні тлумачення фінансового планування на 

підприємстві, робимо висновок, що більшість авторів схиляють до думки, що 
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основним завданням фінансового планування є процес визначення обсягу 

фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового 

використання або забезпечення розвитку підприємства необхідними 

фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової 

діяльності. Зроблений висновок дає підстави розглядати фінансове 

планування як важливу складову менеджменту, що дозволяє повноцінно 

реалізовувати його задачі, здійснюючи процес фінансового забезпечення 

управлінських рішень. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 

Ринок прaці є найвaжливішою ланкою націонaльної і світової ринкової 

цивілізaції, на ньому формуються трудові ресурси творчого типу, що 

здійснюють еволюцію суспільствa. Тобто говориться про ту чи іншу форму 

ініціативи, удосконалювання технології, прагнення до виробничої 

самостійності і методів обслуговування населення. 

Найбільш масштабним та широким завданням соціально орієнтованої 

економіки держaви в ринковому господарстві є діяльність по соціальному 

захисті всіх прошарків суспільствa і по виробленню стратегії ефективної 

соціальної політики. Фaктичний обрaз дій держави, втілений в соціальну 

політику, який охоплює всі сфери економічних відносин у країні є формою її 

реалізaції. Одним з найважливіших напрямків його діяльності є регулювання 

зайнятості і стимулювання висококваліфікованої і продуктивної праці і, як 

наслідок, збільшення національного доходу [4]. 

На ринку прaці завжди є дві сторони, це продaвець і покупець, як при 

будь-якій угоді купівлі - продaжу. Продaвці - це працівники, що пропонують 

свою робочу силу (здатність до праці), а покупці - це трудові чи колективи 

окремі підприємці, що можуть сaмостійно вирішувaти, скільки і які 

працівники їм потрібні [3]. 

Найважливіший закон діючий я на ринку праці, так і в інших аспектах 

економічного життя є закон попиту та пропозиції. Що стосується впливу на 
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робочу силу, то його виявлення помітне у заробітній платі. Закон попиту та 

пропозиції на робочу силу відбиває невідповідність вільних робочих місць 

складу прихожих на ринок праці працівників по кількісних і якісних 

параметрах [3]. 

Ринок праці в економіках перехідного періоду володіє своїми 

характерними рисами. Тут ріст безробіття розширює границі вибору 

роботодавців, що одержує можливість диктувати свої умови, особливо коли 

це стосується малокваліфікованої і некваліфікованої праці [5]. 

Найголовніший парадокс сучaсного стану - рівень квaліфікації 

працівників не відповідaє розміру одержувaної зaробітної плaти. 

Невідповідність зарплaти рівню квaліфікaції веде до відтоку кaдрів з галузей, 

покликаних сприяти науково-технічному і культурному прогресу країни. 

Нерaціональне застосувaння квaліфіковaної праці, зменшення її оплaти, 

a тaкож вивільнення фахівців з нaукомістких галузей, відбувaються 

одночaсно з неухильним фізичним і морaльним стaрінням техніки, 

скороченням інвестицій в основний капітал, деіндустріaлізацією 

націонaльного господaрствa. Причини цього можнa знaйти у відсутності 

повноцінного конкурентного середовищa, у невиправдaному ослaбленні 

позицій держaви. У результаті цінa праці виявилaся як би позa ринком. 

Порушення функції ринку і ціноутворення, викликано монополізмом 

роботодавців, що диктують умови наймання, зацікавлених у заниженні як 

ціни робочої сили, так і цін на інші первинні виробничі ресурси. Дешева 

робоча сила, дозволяє заощадити на витратах і встановлювати демпінгові 

ціни на кінцеву продукцію, послуги на зовнішньому ринку [5]. 

Нaслідку держaвного регулювання ціни робочої сили, a тaкож вимоги 

профспілок, спрямовaні на підвищення зaрплaти і гaрaнтій зaйнятості, 

неоднознaчні. З одного боку, це підсилює соціальну захищеність найманих 

робітників і зменшує диференціaцію доходів населення. З іншого боку - 

штучне створення більш сприятливих умов для окремих підприємств 

визнaчaє недосконaлість конкуренції нa ринку прaці. Унaслідок цього 

втрачaється безпосередня залежність попиту тa пропозиції нa робочу силу від 

динaміки зaробітної плaти [4].  

Для більш наочного представлення ситуації розглянемо попит та 

пропозицію робочої сили за професійними групами у січні 2015 року по 

Львівській області (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Кількість зареєстрованих безробітних, потреба роботодавців, 

навантаження на одне вільне робоче місце у Львівській області  

у 2014-2015рр.  
 

Кількість 

зареєстрованих 

безробітних 

Потреба роботодавців у 

працівниках на заміщення 

вільних робочих місць та 

вакантних посад 

Навантаження 

на одне вільне 

робоче місце 

(вакантну 

посаду) 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

осіб 

Усього 4724 5671 398 596 12 10 

Законодавці, вищі 

державні службовці, 

керівники, менеджери 

(управителі) 

1086 1370 30 49 36 28 

Професіонали 1122 1234 62 88 18 14 

Фахівці 892 1099 40 74 22 15 

Технічні службовці 365 467 11 12 33 39 

Працівники сфери 

торгівлі та послуг 
436 498 33 81 13 6 

Квал.  роб. сільськ. та 

ліс. госп., 

риборозведення та 

рибальства 

2 10 2 - 1 - 

Кваліфіковані 

робітники з 

інструментом 

244 277 66 154 4 2 

Робітники з 

обслуговування, 

експлуатації та 

контролювання за 

роботою 

технологічного 

устаткування, 

складання 

устаткування та машин 

392 494 79 87 5 6 

Найпростіші професії 185 222 75 51 2 4 

*Джерело: складено автором за [1, 2]  

 

Виходячи з даних Головного управління статистики у Львівській 

області за 2014 та січень 2015 року можна зробити графічне представлення 

показника навантаження на одне вільне робоче місце. 
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Рис. 1. Навантаження на одну вакантну посаду  
*Джерело: складено автором за [2] 

 

На основі даних у січні 2015 року навантаження на одне вільне робоче 

місце зменшилось майже по всіх категоріях, окрім професії Технічні 

службовці та Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин. 

Але показник зареєстрованих безробітних  зростає. В той же час потреба 

роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць та 

вакантних посад повільними темпами також зростає. Тому рівень безробіття 

в Львівській області зменшується відносно невеликими темпами.  

Для подолaння руйнівної диспропорції між ціною робочої сили і 

цінaми інших факторів виробництвa пропонуються різні міри. Нaйбільш 

простa - нaрощування величини зaрплaти з урaхуванням росту 

продуктивності прaці і приросту ВВП. Aле випереджaльної динaміки оплaти 

прaці недостaтньо для встановлення прийнятного співвідношення між 

фондом оплaти прaці і ВВП. Зaкладені в прогноз трaєкторії повільного 

нaрощувaння ВВП, продуктивності прaці, кaпітaльних вкладень не 

створюють передумов для прискорення росту оплати праці. Зниженню ціни 

робочої сили сприяють зaміщення грошових виплaт натурaльними, ріст 

схованого безробіття. 

Приведення у відповідність з дійсною вaртістю робочої сили основного 

її елементa - зaробітної плaти - може бути досягнуте нaсaмперед за рaхунок 

застосувaння більш гнучких форм оплaти прaці, що aдеквaтно реaгують нa 
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ринкові зміни, зменшення чaстки фіксовaної оплaти прaці і відповідного 

збільшення винaгороди за результaтaми господaрської діяльності, 

розширення участі працівників у розподілі прибутку, a також оргaнізаційного 

спрощення і здешевлення aпaрaта керування. 
Література: 
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[Електронний ресурс] - режим доступу: 
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2. Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi/ Тематичні розділи/ Ринок праці 

[Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/18/theme_18.php?code=18. 

3. Економіка/ Державне регулювання економіки/ Державне регулювання ринку праці 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/1104062438402/ekonomika/derzhavne_regulyuvannya_rinku_pratsi#60. 
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5. Пропозиція робочої сили в Україні Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://studopedia.net/8_3712_propozitsiya-robochoi-sili-v-ukraini.html. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ ТА 

СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ  

 

Постановка проблеми. Для економіки держави є дуже важливе 

підприємницьке процвітання, яке дозволить не лише ефективно 

функціонувати суб'єктам господарювання, але й забезпечить стабільне 

зростання в державі. Про ефективність діяльності підприємств найкраще 

свідчать їх фінансові результати.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження поняття 

«фінансовий результат», «прибуток» знайшло своє відображення у працях 

відомих зарубіжних та вітчизняних вчених: М.Д. Білик, В.М. Гринькова, 

А.Г.Загороднього, Г.О. Партин, А.М. Поддєрьогіна.  

Метою дослідження є оцінка фінансових результатів діяльності 

великих та середніх підприємств в Україні за 2010-2014 роки.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Найважливішою 

фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат 

господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток – основна мета 

діяльності будь-якого підприємства, він є критерієм і економічним 

показником оцінки господарської діяльності підприємницьких структур. 

Економічне значення прибутку полягає у тому, що він відображає кінцевий 

виробничо-фінансовий результат [2]. 

За даними Держкомстату України у 2013 році в структурі вітчизняного 

підприємництва за розміром підприємництва частка малих підприємств 
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становила 95,0 %, середніх – 5,5 % та великих – 0,2 % (рис. 1). Протягом 2010 

–2013 років ці показники не зазнали суттєвих змін (частка великих та 

середніх підприємств незначно зменшилась, а малих – збільшилась). 

95,00%

4,80%
0,20%

Великі підприємтва 

Середні підприємства

Малі підприємства 

 
 

Рис.1. Кількість підприємств за їх розмірами у відсотках до загальної 

кількості підприємств у 2013р. 

 

Проте, не зважаючи (або всупереч) такій малій частці великих та 

середніх підприємств у загальній кількості підприємств, частка продукції, 

реалізованої суб’єктами середнього та великого підприємництва становить 

82,5% до загального обсягу реалізованої продукції.  

За даними Держкомстату України у 2013 році загальний обсяг 

реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами господарювання склав 

4334453,1 млн.грн.  

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

підприємствами (великими, середніми та малими) становила 4050215,0 

млн.грн, що становить 93,4% від усього обсягу реалізованої продукції. 

Частка реалізованої продукції фізичними особами-підприємцям  284238,1 

млн.грн (6,6%).   

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2013 

році суб’єктами малого підприємництва - юридичними особами становила 

16,6%; суб’єктами середнього підприємництва - юридичними особами –

41,0%;  суб’єктами великого підприємництва  - 42,4%  (рис.2). 

42,40%

41,00%

16,60%

Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства

Рис.2. Питома вага підприємств у обсязі реалізованої продукції за 2013 рік 
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Різні напрями діяльності суб'єкта господарювання, що пов'язані з 

виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг), а також фінансових 

та інвестиційних операцій одержують остаточну грошову оцінку в 

сукупності абсолютних показників фінансових результатів. Основний 

узагальнюючий показник — чистий прибуток, який отримав певний суб'єкт 

за звітний період. 

 Проаналізуємо динаміку абсолютних показників фінансових 

результатів в тому числі чистого прибутку (збитку) отриманого великими та 

середніми підприємствами в Україні у період з 2010 по 2014рр.  

Таблиця 1 

Чистий  прибуток (збиток) великих та середніх   підприємств в Україні  

у 2010 -2014* рр. **                          
 (млн.грн.)  

Усього у: Підприємства, які 

отримали прибуток 

Підприємства, які 

отримали збиток 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

отримано 

прибутку 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

отримано 

збитку 

 

2014 рік * 55,1 106625,9 44,9 365420,1 -258794,2 

2013 році 65,0 179259,6 35,0 202029,3 -22839,7 

2012 році 63,0 210607,6 37,0 175540,3 35067,3 

2011 році 63,5 208896,3 36,5 141098,4 67797,9 

2010 році 57,3 155197,6 42,7 141291,5 13906,1 

* Дані за 2014 рік подано за січень-вересень 

**Складено  на основі даних : ukrstat.gov.ua 
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Рис.1 Динаміка фінансового результату (прибутку, збитку) отриманого 

великими та середніми   підприємствами в Україні протягом 2010-2014рр. 

 

Аналізуючи статистичні дані, що зібрані у табл. 1 слід зазначити, що 

частка підприємств, що отримували прибуток по відношенню до загальної 

кількості підприємств  протягом досліджуваного періоду постійно зростала із 
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57,3% у 2010році до 65,0% у 2013 році. Така ж динаміка прибутку 

отримуваного прибутковими підприємствами від 2010 року до 2013року. Він 

зростає на 53698,7 млн грн. у 2011році у порівнянні з 2010 роком, та на 

1711,3 млн грн.. Проте у 2013 році спостерігається різке зменшення 

отриманого підприємствами прибутку на 31348,0 млн грн.  Збільшення 

збитку, отримуваного українськими підприємствами спостерігається вже у 

2012 році на 34441,0 млн грн. у порівнянні з 2011 роком та на 26489,0 млн 

грн. у 2013 році у рорівнянні з 2012 роком. Звичайно така динаміка не може 

оцінюватись позитивно.  

Таблиця 2 

Динаміка чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств в 

Україні у 2010 -2014* рр., **     
                      (млн.грн.) 

Чистий прибуток (збиток) 

підприємств 
Абсолютна зміна, 

млн.грн. 
Відносна зміна (темп 

приросту), % 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
1
-2

0
1
0
 

2
0
1
2
-2

0
1
1
 

2
0
1
3
-2

0
1
2
 

2
0
1
4
-2

0
1
3 

2
0
1
1
/ 

2
0
1
0
 

2
0
1
2
/ 

2
0
1
1
 

2
0
1
3
/ 

2
0
1
2
 

2
0
1
4
/2

0
1
3

 

1
3
9
0
6
,1

 

6
7
7
9
7
,9

 

3
5
0
6
7
,3

 

-2
2
8
3
9
,7

 

-2
5
8
7
9
4
,2

 

+
5
3
8
9
1
,8

 

-3
2
7
3
0
,6

 

-5
7
9
0
7
,0

 

-2
3
5
9
5
4
,5

 

+
3
8
7
,5

 

- 4
8
,3

 

- -1
0
3
3
,1

 

* Дані за 2014 рік подано за січень-вересень 

**Складено і розраховано автором на основі даних : ukrstat.gov.ua  

 

 В динаміці чистого прибутку за досліджуваний період позитивним є 

лише період 2010-2011рр., коли зафіксовано зростання прибутковості на 

387,5%, але уже з 2012 року спостерігається негативна тенденція , коли 

відбулось зменшення отриманого чистого прибутку на 32730,6 млн.грн., що у 

відносному вираженні становить спад на 48,3%. Що далі - то гірша ситуація. 

У 2013 році отримано збиток у розмірі 22839,7 млн.грн. Збиток 2014 року у 

порівнянні з попереднім 2013 роком збільшився у 11,3 разів ( на 1033% у 

відносному вираженні).) Про погіршення прибутковості свідчить той факт, 

що частка прибуткових підприємств  у 2014 році різко зменшилась і 

становить 55,1% проти 44,9% збиткових (табл.1).  

Звичайно, зменшення прибутку та підіння прибутковості у 2014 році, 

перш за все, повязане із продовженням збройного конфлікту в Україні, що 

супроводжується руйнуванням виробничих і логістичних потужностей на 

Сході країни внаслідок бойових дій; розірванням (повним або частковим) 

економічних зв’язків між суб’єктами господарювання по всій території 

України та рядом інших внутрішніх та зовнішніх чинників, що потребують 

розгляду у наступних дослідженнях.  



 101 

 На мікроекономічному рівні прибуток є основним джерелом 

забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, на 

макроекономічному - формування дохідної бази бюджетних ресурсів різних 

рівнів, позабюджетних та благодійних фондів. Збитковість вітчизняних 

підприємств в кінцевому результаті призводить до падіння національної 

економіки, яка знаходиться у важкій рецесії.  
Література: 
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2. Економічна теорія : навч. посібник / За ред. В.О. Білика, П.Т. Саблука; 4-е вид., 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО 

БАНКУ УКРАЇНИ 

 

Грошово-кредитна політика  є комплексом заходів у сфері грошового 

обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової 

одиниці України через використання спеціальних засобів та методів. 

Закон України «Про Національний банк України» визначає, що 

головними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є 

регулювання обсягу грошової маси через: визначення та регулювання норм 

обов’язкових резервів для банків; процентну політику; рефінансування 

банків; управління золотовалютними резервами; операції з цінними 

паперами; регулювання імпорту та експорту капіталу; емісію власних 

боргових зобов’язань та операції з ними [1]. 

Одним з найдієвіших та найоперативніших методів є процентна 

політика, правильне застосування якої сприяє зниженню системного ризику 

та забезпеченню стабільності банківської системи. 

Процентна політика використовується з метою удосконалення засобів і 

методів здійснення грошово-кредитної політики в частині визначення 

процентних ставок за операціями Національного банку України та 

індикативного регулювання діяльності банків. 

Інструментом процентної політики є процентна ставка - розмір плати за 

розміщені чи залучені кошти, що встановлюється Національним банком як 

важіль впливу на економічні процеси. 

Вагомість  процентної політики пов’язана із роллю, яку виконують 

процентні ставки в економіці: вони слугують суб’єктам економіки 

інформаційними індикаторами для прийняття рішень щодо заощаджень, 

інвестицій та споживання, надають їм можливість еластично реагувати на 

зміну ринкової кон’юнктури шляхом переливання капіталів між сферами та 

галузями економіки, збалансовуючи на цій основі попит і пропозицію на 

фінансовому та товарному ринках. 
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Метою статті є аналіз основних видів процентних ставок та визначення 

можливостей їх застосування як інструмента грошово-кредитної політики з 

метою регулювання вітчизняної економіки. 

Процентна політика Національного банку (interest rate policy of the 

national bank) – один із інструментів грошово-кредитної політики 

Національного банку України, який використовується з метою регулювання 

попиту та пропозиції на грошові кошти шляхом зміни процентних ставок за 

своїми операціями та шляхом надання рекомендацій щодо встановлення 

процентних ставок за активними та пасивними операціями банків 

(індикативні ставки) з метою впливу на процентні ставки суб’єктів грошово-

кредитного ринку та дохідність фінансових операцій [2]. 

Процентна ставка – встановлений розмір плати за розміщені чи 

залучені кошти, що встановлюється Національним банком як важіль впливу 

на економічні процеси, застосовується у сферах економіки, банківської та 

зовнішньоекономічної діяльності, а також як інструмент антиінфляційних 

заходів [2].  

Особливості процентних ставок у різних країнах зумовлені багатьма 

чинниками, зокрема інституційною структурою та рівнем розвитку 

фінансових ринків. Терміни цих ставок можуть варіюватися від доби 

(овернайт) і навіть кількох годин до 30 років і більше. 

З метою ефективного управління грошово-кредитним ринком, 

обсягами грошової маси в обігу, виконання функції кредитора останньої 

інстанції Національний банк встановлює за своїми операціями такі процентні 

ставки:  

- облікову - один  з  монетарних інструментів,  за допомогою якого 

Національний банк установлює для  суб'єктів   грошово-кредитного   ринку   

орієнтир   щодо  вартості  залучених та розміщених грошових коштів на 

відповідний період, і є  основною   процентною  ставкою ( з 06.02.2015 по 

03.03. 2015р. – 19,5%, з 04.03.2015р. – 30%) [1], 

- за кредитами овернайт - процентна ставка, за якою  Національний  

банк  надає  банкам  кредити на термін до наступного робочого  дня. Розмір 

процентної ставки за кредитами овернайт ( під забезпечення державних 

цінних паперів) визначається Національним банком на основі облікової 

ставки з урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку, 

аналізу процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку, попиту і 

можливої пропозиції щодо випуску в обіг грошей. Розмір процентної ставки 

за кредитами овернайт може бути диференційованим залежно від 

забезпечення кредиту і має бути не нижчим, ніж облікова ставка плюс три 

процентних пункти -  є найвищою процентною ставкою Національного банку 

України (до 03.03.2015р. –  23%, з 4.03.2015р. -  33%) ; 

- рефінансування - процентна   ставка,   за   якою Національний  банк  

надає  банкам  на  визначений  строк   кредити  рефінансування; 

Національний   банк   установлює   процентну  ставку  за кредитами   

рефінансування   (ставку   рефінансування)   під   час проведення з банками 
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кількісного тендера. Процентна ставка рефінансування визначається на 

основі облікової ставки, залежно від строку та виду рефінансування і не може 

бути меншою, ніж облікова ставка; 

 -  за  стабілізаційними кредитами - розмір процентної ставки за 

стабілізаційним кредитом у  разі реальної загрози стабільності роботи банку; 

під час надання такого кредиту (зміни умов кредитного договору в частині 

продовження строку користування таким кредитом) визначається в річних 

процентах на рівні облікової ставки Національного банку плюс півтора 

процентного пункту та протягом дії кредитного договору підлягає 

коригуванню в разі зміни облікової ставки Національного банку; (Правління 

НБУ, Постанова  № 327 від 13.07.2010  Про затвердження Положення про 

надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам 

України); 

- за депозитами овернайт - процентна  ставка,  за  якою  Національний  

банк залучає тимчасово вільні кошти банків на термін до наступного 

робочого дня; є найнижчою процентною ставкою, що визначається 

Національним банком за своїми депозитними операціями. ( до 03.03.2015р. – 

14%; з 04.03.2015р. – 20%);  

- ставка залучення тимчасово вільних коштів банків -  процентна 

ставка,  за  якою Національний банк залучає тимчасово вільні кошти банків 

відповідно до визначених строків понад один робочий день. Національний 

банк України залучає тимчасово вільні кошти банків шляхом розміщення 

депозитних сертифікатів або шляхом укладення депозитних договорів з 

метою вилучення надлишкових коштів банків, регулюючи обсяг грошової 

маси в обігу.  

Процентні ставки за своїми операціями Національний банк оголошує 

щоденно. 

Облікова ставка є найнижчою серед інших,  виконує функції орієнтира 

щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний 

період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що 

відбуваються у макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-

кредитному ринку. 

Підвищений інтерес до облікової ставки можна пояснити тим, що зміна 

грошово-кредитної політики, насамперед через основну офіційну ставку, 

безпосередньо впливає на короткострокові ставки на фінансовому ринку, і 

через криву дохідності – на довгострокові. 

Аналізуючи політику НБУ щодо визначення та корегування величини 

облікової ставки, доречно зазначити, що Національний банк визначає розмір 

облікової ставки, дотримуючись таких основних принципів [2]: 

– облікову ставку НБУ використовує одночасно як засіб реалізації 

грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на гроші; 

– облікова ставка є одним із чинників, що характеризує головні 

напрямки змін грошово-кредитного регулювання; 



 104 

– облікова ставка має підтримуватися на позитивному рівні щодо 

прогнозного рівня інфляції, який визначається схваленими КМУ основними 

прогнозними макроекономічними показниками на відповідний рік та 

береться до уваги під час складання Державного бюджету з подальшими 

змінами. 

Рівень облікової ставки НБУ залежить від тенденцій загального 

економічного розвитку, макроекономічних та бюджетних процесів, стану 

грошово-кредитного ринку. До уваги беруться тенденції розвитку та змін 

таких показників: фактичний та прогнозний рівень інфляції у відповідному 

періоді; фактичний та прогнозний рівень зміни індексу цін виробників 

промислової продукції, рентабельність основних галузей економіки; 

фактичний та прогнозний рівень реального ВВП; розмір дефіциту 

Державного бюджету та джерел його покриття; фактичний та прогнозний 

розмір платіжного та торгового балансів; темпи приросту грошової маси в 

обігу; фактична та прогнозна структура випущених в обіг НБУ платіжних 

засобів у відповідному періоді; динаміка процентних ставок на 

міжбанківському ринку кредитних ресурсів; динаміка процентних ставок за 

кредитами та депозитами банків. 

В найзагальнішому вигляді для встановлення облікової ставки 

використовують «Правило Тейлора», коли враховують вплив найважливіших 

чинників – темпи зміни валового внутрішнього продукту та інфляції. 

Змінюючи облікову процентну ставку, центральний банк впливає на 

пропозицію грошей. У разі підвищення облікової ставки відбувається  

подорожчання кредитів рефінансування центрального банку, яке 

позначається на зростанні ставок за кредитами суб’єктам економіки 

(населенню та суб’єктам господарювання) та зменшенні попиту на дорогі 

кредити рефінансування з боку банків, так і на банківські кредити з боку 

населення. У загальному підсумку підвищення рівня облікової ставки 

призводить до зменшення обсягів рефінансування банків, зменшення 

грошової бази і зниження пропозиції грошей. Зниження облікової ставки 

центрального банку має зворотній ефект: стимулює зростання попиту на 

дешевші кредити рефінансування, зниження кредитних ставок та зростання 

на цій основі попиту на кредит банків тим самим веде до зростання 

пропозиції грошей. На основі розширення/звуження пропозиції грошей 

стимулюється економічна активність суб’єктів економіки, тому процентна 

політика є важелем регулювання ділової активності суб’єктів економіки та 

циклів її розвитку. 

Центральні банки застосовують процентну політику як своєрідний 

сигнал про свої наміри. Тобто, змінюючи рівень облікової ставки, вони 

сповіщають суб’єктів економіки про спрямованість майбутньої грошово-

кредитної політики, що, у свою чергу, формує очікування в економіці, тобто 

спрацьовує «ефект оголошення». Отже, якщо центральний банк має намір 

проводити політику грошово-кредитної рестрикції (політику дорогих 
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грошей), то підвищення облікової ставки якраз і може просигналізувати про 

його наміри. 

Процентна політика Національного банку України в IV кварталі 2014 

року з огляду на необхідність створення належних умов для повернення 

вкладів у банківську систему спрямовувалася на підвищення внутрішньої 

вартості гривні та сприяння завдяки цьому зменшенню девальваційного та 

інфляційного тиску. З цією метою Національний банк з 13 листопада 

збільшив розмір облікової ставки з 12,5% до 14,0% річних, з 6 лютого 2015 

року до 19,5% річних, а з 4 березня 2015 року – до 30,0% річних (та 

відповідно відкоригував ставки за своїми активними та пасивними 

операціями) [5].  

Цей комплекс заходів призвів до зростання вартості міжбанківських 

кредитів за всіма строками розміщення. У цілому їх вартість у національній 

валюті в IV кварталі 2014 року зросла на 11,1 в. п. – до 24,5% річних з 

подальшим зростанням у березні до 26,0% річних та подальшим зростанням 

до 26,7% (за операціями овернайт за даними системи “КредІнфо” станом за 

23 березня 2015 року та 20 квітня 2015 року відповідно) [6].  

Загалом упродовж зазначеного періоду міжбанківський ринок 

перебував під впливом економічної та соціально-політичної невизначеності, 

коливань ліквідності, девальваційних очікувань і залишався досить 

сегментованим.  

Коливання відсоткових  ставок в стресових умовах функціонування 

грошово-кредитного ринку кінця 2014р. початку 2015р. не відображали 

об’єктивної зміни вартості ресурсів, а переважно зумовлювалися 

ситуативними чинниками. 

Процентна політика — це інструмент грошово-кредитної політики, 

адекватний ринковій економіці. Його можна визначити як досить гнучкий 

інструмент регулювання, йому властива зворотність дії (тобто можливе як 

підвищення, так і зниження облікової ставки). Водночас результати 

застосування цього інструменту грошово-кредитної політики важко 

спрогнозувати, тобто важко точно визначити, яким чином (наскільки) треба 

змінити облікову ставку, щоб викликати бажані зміни у грошовій базі. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВВП В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ:  

УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ  

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)  — один із найважливіших 

показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат 

виробничої діяльності економічних одиниць – резидентів у сфері 

матеріального і нематеріального виробництва. Вимірюється вартістю товарів 

та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого використання [1]. 

Вибір саме цих двох країн був зроблений з наступних міркувань: Польща з 

2004 року перебуває у складі ЄС, а Україна взяла курс на ЄС і вже підписала 

декілька угод; вихідні умови у 1992р. приблизно однакові.   
Вчених, які досліджували дану тему є чимало, зокрема Ревенко А.П., 

Карпов В.А., Фіалковська А.А., Климко Г.Н., Моторин Р.М. та ін. 

Метою даної статті є дослідження, аналіз та порівняння обсягів ВВП в 

Україні та Польщі.   

Валовий внутрішній продукт – узагальнюючий економічний показник, 

виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, створених у середині 

країни, в ринкових цінах [4]. ВВП визначають, як суму первинних доходів, 

розподілених економічними одиницями – резидентами між виробниками 

товарів та послуг: оплата праці найманих працівників, чисті податки на 

виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи. 

Використання ВВП — кінцеве споживання товарів та послуг, валове 

накопичення основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних 

коштів, чисте надбання цінностей і сальдо експорту та імпорту товарів і 

послуг.  До загальних рис, які розкривають суть ВВП, відносять те, що він 

єнайбільш загальним показником кінцевого результату економічної 

діяльності в цілому в національній економіці; характеризує єдність взаємо 

пов’язаних аспектів економічного процесу: виробництво матеріальних благ і 

надання послуг, розподіл доходів, кінцеве використання матеріальних благ і 

послуг; охоплює результати економічної діяльності всіх господарських 

одиниць: підприємств, організацій та установ як сфери матеріального 

виробництва, так і сфери послуг; особистих підсобних 

господарствнаселення: окремих осіб, зайнятих бізнесом; є вартісним, 

грошовим показником, вимірює ринкову вартість річного виробництва; має 

кількісний, часовий вимір [6].Спостерігаючи зміни ВВП у будь – якій країні, 

можна з легкістю зробити висновок про зміни в економіці цієї країни.    

Щоб порівнювати та аналізувати ВВП Польщі та України зосередимо 

увагу на зміні ВВП цих країн (табл.1, рис.1).    
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Таблиця 1  

ВВП України та Польщі 1992-2013 рр.[3] 

ВВП в Україні та Польщі, млрд. дол., 1992 - 2013рр.  

Роки Україна Польща 

1992р. 266,988 224,680 

1993р. 232,890 239,890 

1994р. 183,699 257,832 

1995р. 164,762 280,920 

1996р. 151,242 303,894 

1997р. 148,945 330,999 

1998р. 147,828 351,258 

1999р. 149,636 372,394 

2000р. 162,114 397,079 

2001р. 181,128 411,068 

2002р. 193,475 423,411 

2003р. 216,090 448,576 

2004р. 248,803 484,932 

2005р. 263,007 517,957 

2006р. 291,152 567,125 

2007р. 321,594 621,679 

2008р. 335,416 666,314 

2009р. 287,975 682,378 

2010р. 303,411 717,399 

2011р. 325,438 764,557 

2012р. 331,630 793,000 

2013р. 336,807 817,457 

0
200
400
600
800
1000
1200
1400

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

Україна Польща

Рис. 1.  Динаміка ВВП України та Польщі 1992-2013 рр.[3] 

В перші роки незалежності ВВП України та ВВП  Польщі майже на 

однаковому рівні.  Але, так як, Україна після виходу з СРСР не мала 

достатньо ресурсів і високопосадовці не мали досвіду в управління 

державою, то можемо побачити, що вже з 1996р. ВВП Польщі в два рази 
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перевищував ВВП України. Головною складовою зменшення обсягів ВВП є 

зниження виробництва валової доданої вартості (ВДВ) по галузях економіки. 

Це складалося під впливом таких факторів, як скорочення валового випуску 

та зростання матеріаломісткості виробництва (проміжного споживання). 

Значною мірою під впливом динаміки матеріаломісткості знаходилася 

рентабельність виробництва, яка мала тенденцію до зниження. На пропорції 

формування ВВП по доходах суттєво впливала політика у сфері заробітної 

плати та податків і розвиток інфляції. Ці зміни стосуються передусім 

зниження  частки оплати праці найманих працівників і підвищення частки 

чистих податків на виробництво та імпорт. З 1992 р. по 1999р. ВВП України 

падав ( ВВП зменшився на 117, 352 млрд. дол.), в той час як ВВП Польщі 

стрімко зростав ( ВВП збільшився на 147,714 млрд. дол.). Лише з 2000р. 

валовий внутрішній продукт України починає зростати. Однак, якщо 

порівнювати ВВП Польщі та України за 2000р., то можемо побачити, що 

економіка України була слабшою і явно відставала від польської. Аналіз 

динаміки ВВП Польщі та України з 2001р. по 2003 р. показав, що в цей 

період ВВП України зріс на 34,962 млрд. дол., а ВВП Польщі на 35,508 млрд. 

дол. Це означає, що економіка Польщі та Україні перебувала, майже, на 

одному рівні. У 2004 році Польща вступила до ЄС. Відповідно її економіка 

почала більше розвиватися та вдосконалюватися, а ВВП Польщі в цей період 

неабияк зріс. З 2004р. по 2008р. ВВП України зріс на 86, 613 млрд. дол , а 

ВВП Польщі аж на 181,382 млрд. дол. Світова криза 2008 – 2009рр. неабияк 

зачепила Україну та завдала настільки нищівного удару її економіці, що 

лише в 2013р. обсяг ВВП України став такий, як в передкризовий період, а 

саме 336,807 млрд. дол., в той час, як обсяг ВВП Польщі в період з 2008 – 

2013рр. збільшився на 100,076 млрд. дол., і становив 817,457 млрд. дол., що 

говорить про стійку та високорозвинену економіку країни. 

Зміни в розвитку добробуту населення України та Польщі можна 

прослідкувати через один з найважливіших економічних показників – ВВП 

на душу населення (табл.2, рис.2).    

Таблиця 2  

ВВП України та Польщі на душу населення 1992-2013рр.[2] 

ВВП в Україні та Польщі на душу населення, дол., 1992 - 2013рр.  

Роки Україна Польща 

1992р. 5163 5853 

1993р. 4490 6231 

1994р. 3552 6683 

1995р. 3212 7281 

1996р. 2973 7871 

1997р. 2955 8566 

1998р. 2958 9086 
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Продовження табл. 2 

1999р. 3020 9631 

2000р. 3301 10378 

2001р. 3722 10746 

2002р. 4011 11072 

2003р. 4519 11737 

2004р. 5244 12698 

2005р. 5584 13568 

2006р. 6228 14863 

2007р. 6921 16306 

2008р. 7261 17481 

2009р. 6265 17893 

2010р. 6627 18796 

2011р. 7137 19843 

2012р. 7296 20577 

2013р. 7423 21214 
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Рис. 2. Динаміка ВВП України та Польщі на душу населення 1992-2013 рр.[2] 

 

Згідно з даними таблиці 2, ВВП на душу населення Польщі щорічно 

зростає, отже щорічно зростає рівень добробуту населення. У 1999р. ВВП на 

душу населення становив 9631 дол, що на 1760 дол. більше, ніж у 1996р. і 

збільшився на 3778 дол. порівняно з 1992р. В Україні у 1999р. ВВП на душу 

населення становив 3020 дол, що на 47 дол. більше, ніж у 1996р. та на 2146 

дол. менше, ніж у 1992р., що говорить, про зменшення рівня добробуту 

населення. Аналізуючи ВВП на душу населення в період з 2000 – 2005рр., 

можемо побачити, що в Польщі ВВП зріс на 3190 дол., а в Україні на 2283 

дол., що на 907 дол. менше. На 2008р. ВВП на душу населення в Польщі 

збільшився на 2618 дол. порівняно з 2006р., в той час, як в Україні ВВП на 

душу населення збільшився лише на 1033 дол. Порівнюючи 2009р. та 2013р. 

можна з впевненістю сказати, що Україна довго оговтувалася від світової 

економічної кризи, про це говорить зміна в обсягу ВВП на душу населення, 

адже з 2009р. по 2013р., цей показник збільшився лише на 1158 дол., а в 

Польщі аж на 3321 дол.  
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Виконавши дослідження -  аналіз та порівняння обсягів ВВП України 

та Польщі, можна сказати, що Україна відстає в розвитку економіки у 

порівнянні з Польщею. Українська економіка є нестабільна, нестійка до 

економічних криз та малорозвинена. В той час, як економіка Польщі може 

витримати удар світової кризи і при цьому її ВВП не зменшиться. Якщо 

говорити про ВВП на душу населення, то з впевненістю можна сказати, що 

Польща має вищий рівень доброботу населення, а відповідно нижчий рівень 

безробіття, ніж в Україні. Оскільки аналізуючи дані таблиці 2 ми бачимо, що 

ВВП на душу населення в Україні у 2013р. становить 7423 дол., такий 

показник мала Польща ще у 1995-1996рр., тому й не дивно, що в Україні і 

рівень доброботу населення нижчий, і високий рівень безробіття, і багато 

людей живуть поза межею бідності. Скоріш за все такі зміни в економіці 

Польщі прийшли в той час, коли вона вступила до ЄС. Тому, можливо, через 

декілька років, економіка в Україні стабілізується, обсяги ВВП збільшаться, а 

рівень доброботу населення стане вищим.  
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СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ВАЛЮТНИХ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ 

 

Актуальність теми дослідження. Кредитування є одним з основних 

видів діяльності будь-якого банку, а можливість отримання кредиту 

фізичним і юридичним особам – запорука успішного розвитку економіки 

України. Головним завданням комерційних банків при здійсненні кредитних 

операцій у іноземній валюті є фінансування міжнародної торгівлі. Для 

світової практики традиційними методами банківського кредитування 

експорту є аванси під інкасо, облік чеків або векселів банком, фінансування 

по документарному акредитиву, акцептні кредитні лінії , експортний кредит, 

кредит покупцю і т.д.[3]. 

Дослідження операцій комерційних банків на валютному ринку 

України та зокрема кредитних операцій у іноземній валюті відбувається  з 

часу їх виникнення у вітчизняній банківській практиці. Окремі аспекти 

здійснення валютних кредитних операцій знайшли висвітлення в працях 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Валовий_внутрішній_продукт
http://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
http://svspb.net/danmark/vvp-stran.php
http://svspb.net/danmark/vvp-stran.php
http://economic.br.com.ua/
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таких вчених – економістів як: Боринець С.Я., Васильченко З.М., Дзюблюк 

О.В., Міщенко В.І., Мороз А.М., Примостка Л.О., Ющенко В.А., Котелкіна 

С.В., Енга М. В., Мишкіна Ф.С., Міллера Р.Л., Нідеккера Г.Л., Пебро М., 

Сінкі Дж. та багатьох інших. 

Актуальність цієї теми пояснюється ситуацією у грошово-валютній 

сфері, що склалася в країні,  яка стосується приблизно дев’яти мільйонів 

громадян, майже кожного п’ятого жителя України. 

Бурхливий розвиток валютного кредитування в країнах з перехідною 

економікою у зв’язку з настанням фінансової кризи призвів до погіршення 

стану банківських установ через знецінення місцевих валют та виникнення 

прострочених позик. Для подолання негативних наслідків важливо знати 

причини їх виникнення та враховувати світовий досвід розв’язання проблем 

валютного кредитування [3]. 

Метою статті є висвітлення впливу ревальваційної чи девальваційної 

динаміки обмінного курсу на фінансову стабільність банківської системи та 

дії населення, спрямовані на збереження своїх заощаджень та погашення 

своїх валютних кредитів, а також висвітлення соціального захисту валютних 

позичальників з боку держави. 

У нинішніх умовах девальвація гривні призводить до істотного 

зростання витрат позичальників на погашення кредитів, адже курс майже 30 

гривень за долар навряд чи можна назвати «комфортним» як  для 

позичальників, так  і для банківського сектору України. З моменту укладення 

позичальниками договору споживчого кредиту в іноземній валюті гривня 

щодо долара девальвувала у п'ять разів, сума зобов'язань позичальників 

перед банком збільшилася на 400%, а вартість закладеної нерухомості має 

чітку тенденцію до зниження. Обслуговувати ці кредити неможливо. Це 

суперечить здоровому економічному глузду, а також принципам цивільного 

права: розумності і справедливості [4]. 

Ця проблема є дуже гостра для тих людей , що взяли  довгострокові 

іпотечні кредити в іноземній валюті, коли курс гривні до долала становив 8. 

Їхні доходи не збільшуються, тож платити ці кредити вони не взмозі. 

Девальвація гривні негативно вплинула й на малий бізнес. Приватні 

підприємці, з одного боку, зобов’язані виплачувати валютні кредити, а з 

іншого – збільшувати обсяги обігових коштів .  

З 2005 року у банківську систему України масовано вливався 

іноземний капітал з гаслом залучення в економіку дешевих фінансових 

ресурсів. На той момент у банків не було довгострокових ресурсів у гривні, а 

банкам із західним капіталом було зручно видавати кредити у тій валюті, у 

якій вони отримували кошти від своїх материнських структур. З тих пір в 

країні набуло розмаху масове, надзвичайно прибуткове для банків споживче 

кредитування населення в іноземній валюті. Про наслідки для держави і 

людей цього походу за прибутком намагалися публічно не говорити [4]. 

В жовтні 2004 року уряд вирішив стимулювати населення до взяття 

валютних кредитів, що призвело до зростання девальваційних настроїв. 
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Комерційні банки хотіли отримати великі прибутки, а тому видавали 

кредити не задумуючись про валютні ризики і нестабільну фінансову 

ситуацію у країні.  

У 2003-2008 роках валютні кредити на іпотеку видавалися на 20-30 

років, але "довжина" ресурсів, якими ці позики забезпечувалися, була 

максимум п'ять років. При цьому строк депозитів здебільшого становив один 

рік. Тобто активи банків приблизно у п'ять разів були "довші" за пасиви. Це, 

звичайно, призвело до банкрутства багатьох установ у 2008-2014 роках. При 

цьому держава і банківський регулятор завжди щедро підтримували 

банківські установи [4]. 

В результаті кризи тільки 2008 року, коли гривня девальвувала на 60%, 

більшість позичальників вже не могли погашати свої позики. Рівень боргу 

досяг  такого рівня, що позичальники не могли віддвати позики і ці кредити 

перетворилися на проблемні. 

Багато позичальників ще тоді змушені були витрачати більшу 

половину свого доходу на погашення кредитів. В результаті девальвації 

гривні у 2008 році на плечі фізичних та юридичних осіб, за оцінками 

Асоціації українських банків, додатковим боргом лягло 180 млрд грн, що 

становило 18% від ВВП країни [5] . 

Така ціна "дешевих західних інвестицій", безвідповідальної політики 

НБУ, за яку заплатили і донині платять громадяни. Шість років за рахунок 

платників податків держава рятувала і досі рятує банки, і жодного разу не 

підтримала населення. 

Банки, видавши кредити, створили валютні активи на 19 млрд дол, а 

залучили ресурсів, які порівнянні за строками, на 11 млрд дол. Тобто 8 млрд 

дол - це ризик, який ліг на плечі населення. 

У 2014-2015 роках валютні позичальники відчули, що за рік гривня 

знецінилася у три рази. Держава не допомагає населенню, а рятує банки, 

надаючи їм  115 млрд грн, залишаючи позичальників на межі виживання. 

На цьому тлі заяви глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої про готовність 

реструктуризувати валютну житлову іпотеку на умовах, що охоплюють 

обмежене коло валютних позичальників, не виглядають чесним наміром 

вирішити проблему [3]. 
Голова НБУ, за порадою банкірів і без погодження з представниками 

позичальників, пропонує: для власників "соціального" житла встановити курс 

конвертації кредиту на рівні 12,55 грн за дол, для інших - 18,82 грн за дол. 

Погоджений з банками меморандум передбачає прощення 50% різниці 

між курсом на 1 січня 2014 року і нинішнім курсом за умови, якщо площа 

"соціальної" квартири не перевищує 60 кв м, і не менше 25% - для іншого 

житла. "А якщо не можеш платити - віддай банку цю квартиру. Це так. А як 

існувати банківській системі?" [2]. 

Першопричина нинішньої ситуації з валютними кредитами фіз. осіб і 

відповідно відповідальність — цілком на керівництві НБУ і керівників банків 

ще із 2007-2008 р., коли  величина валютних кредитів сягнула з 19,7 млрд. 
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грн на 1.01.2006 р. до 198,5 млрд. грн. (або 25,8 млрд. дол. США) на 

1.01.2009 р., перевищивши величину гривневих кредитів майже втричі (75,3 

млрд. грн на 1.01.2009 р.), (згідно даних НБУ) [3].  

Величина валютних кредитів фіз. осіб з 25,8 млрд. дол. США 

(01.01.2009 р.) зменшилась до 6,5 млрд. дол. США (на 01.12.2014 р.) (див. 

табл. 1). Тобто 75% величини заборгованості валютних позичальників фіз.. 

осіб вже тим чи іншим способом була закрита за ці 6 років. Знаючи правило 

Паррето, смію припустити, що максимум буде погашено ще 5-10% 

заборгованості по валютним кредитам фіз. осіб. І для цього розрахуємо 

коефіцієнту кореляції між проблемними кредитами і кредитами фізичних 

осіб в іноземній валюті, в 2011 – 2014 р[5]. 

Із даних таблиці 1, коефіцієнт кореляції за 2011-2014 рр. становить 

0,9895. Це свідчить, про те що заборгованість по кредитах вже стала 

проблемною. Позичальники не мають чим платити і потребують державної 

підтримки для вирішення цієї проблеми. 

 Держава і банки думають, що валютні позичальники будуть далі 

погашати кредити за курсом 30 , але це є великою помилкою. 

Настав час звернути увагу на громадян-позичальників, які фактично 

мають по життєву заборгованість і допомогти їм, шляхом проведення 

справжньої реструктуризації валютних іпотечних кредитів населення.  

Одним з варіантів вирішення проблеми може стати повернення до 

домовленостей від 24 грудня 2014 року між комерційними банками та 

Громадською радою при НБУ щодо питань врегулювання проблематики 

реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті та прийнятого на їх 

основі меморандуму [1]. 

Цей документ, на відміну від останнього згаданого вище меморандуму 

НБУ, погоджений з громадськими організаціями, тому є компромісною 

пропозицією. Потрібно на законодавчому рівні закріпити положення 

меморандуму від 24 грудня, адже відновлення втраченої довіри між банками та 

їх клієнтами ще попереду. 

Для захисту позичальників, котрі мають зобов’язання перед 

банківськими установами за споживчими кредитами в іноземній валюті, з 11 

червня 2014 року вступив у дію закон «Про мораторій на стягнення майна 

громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». 

Крім того, 03 липня 2014 року в першому читанні в Верховній Раді 

України був ухвалений законопроект №4185а-2 «Про реструктуризацію 

кредитних зобов’язань з іноземної валюти в гривню», що передбачає 

можливість реструктуризації заборгованості за валютними кредитами  за 

офіційним курсом НБУ, що діяв на момент реструктуризації, залишаючи при 

цьому попередню відсоткову ставку за боргом [1]. 

 

 

 

http://zn.ua/ECONOMICS/nacbank-nachal-process-restrukturizacii-potrebitelskih-kreditov-v-inostrannoy-valyute-162716_.html
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Таблиця 1 

Розрахунок коефіцієнта кореляції між проблемними кредитами і 

кредитами фізичних осіб в іноземній валюті, в 2011 – 2014 рр. [5] 

Назва 

показника 

Значення показника Коефіцієнт 

кореляції 

Період 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.11.2014  

 

 

 

 

 

0,9895 

курс, 

грн/дол. 

США 

7,9400 7,9897 7,993 7,993 12,95 

Кредити, 

всього, 

млн. грн 

724 006,0 793 277,0 809 340,0 904 874,0 978 469,0 

Проблемні 

кредити, 

всього, % 

11,20% 9,60% 8,90% 7,70% 11,50% 

Проблемні 

кредити, 

всього, 

млн. грн 

81 088,7 76 154,6 72 031,3 69 675,3 112 523,9 

Проблемні 

кредити, 

всього, 

млн. дол. 

США 

10 212,7 9 531,6 9 011,8 8 716,9 8 688,8 

Кредити в 

іноземній 

валюті, 

фізичних 

осіб, млн. 

дол. США 

17 914,2 14 116,9 10 463,8 8 352,0 6 823,0 

 

Висновки. Виходячи із ситуації, що склалася, вирішення поточної 

проблеми валютних позичальників фізичних осіб перш за все, лежить у 

законодавчій площині. Так прийняття закону «Про банкрутство фізичної 

особи не приватного підприємця" згідно якого буде впроваджений механізм 

[3]: 

 заспокоєння населення шляхом прийняття закону «Про 

банкрутство фізичної особи не приватного підприємця" ; 

 звільнення позичальників, які дійсно знаходяться в скруті, від 

пожиттєвої заборгованості і як наслідок повернення цих позичальників до 

рядів законослухняних платників податків і уникнення необхідності їм 

провадити діяльність поза правовим полем; 
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 очистки банків від проблемних кредитів, як наслідок прийняття 

кредитними відділами банків більш виважених рішень про надання кредитів; 

 пропорційного розподілення ризиків від кредитування на 

позичальників і банкірів; 

 унеможливлення в майбутньому пухирів на ринку нерухомості, 

подібних 2007-2008 рр. 

дасть можливість як банкам так і фізичним особам валютним позичальникам 

вирішити ряд накопичених проблем та уникнути наступних.  
Література: 
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ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

 

Одним із важливих аспектів у роботі бухгалтерії підприємства є 

заробітна плата. Від правильності її нарахування і повноти виплати залежить 

мікроклімат на підприємстві і ставлення до робочих обов’язків кожного 

співробітника, адже розмір одержуваної заробітної плати прямо 

пропорційний якості праці найманих співробітників.  

Праця є необхідною складовою частиною процесу виробництва, 

споживання та розподілу створеного продукту, а її оплата є основним 

джерелом доходів робітників фірм, підприємств й основним стимулюючим 

фактором для них. В умовах ринкової економіки відбулися суттєві зміни в 

організації та значенні заробітної плати, яка тепер залежить вже не тільки від 

результатів праці окремих працівників, а й від ефективності діяльності 

окремих виробничих підрозділів та й підприємства у цілому. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна 

плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу. 

http://www.epravda.com.ua/columns/2015/02/16/528364/
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Згідно чинного законодавства України заробітна плата складається з 

основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат. 

Техніка підрахунку заробітної плати складається з трьох етапів: 

нарахування, утримання із заробітної плати та визначення зарплати до видачі 

на руки. При погодинній формі оплати праці сума нарахованої зарплати 

визначається як добуток відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку. 

При відрядній – сума нарахованої зарплати визначається множенням 

встановленої розцінки за одиницю виробітку на кількість виробів. 

Нарахування заробітної плати здійснюється у розрахункових 

відомостях по кожному працівникові. Утримання із заробітної плати 

відображається у правій частині розрахункової відомості. Різниця між 

нарахованою сумою заробітної плати і утриманнями складає суму виплати 

для кожного працівника. Видача зарплати проводиться по платіжних 

відомостях у встановлені на підприємстві дні місяця на протязі 3-х днів, з дня 

отримання грошей в банку. 

Утримання із заробітної плати – це податки, які утримуються з суми 

доходу, що виплачується працівнику. Таких податків із зарплати утримується 

два: 

– єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – сума, яку працівник зобов’язаний 

сплатити до відповідних фондів. Розмір цього податку має два значення 3,6 

% (до всіх доходів, що виплачуються працівникові на підприємстві, крім 

лікарняних) і 2 % (до суми оплати лікарняного листа); 

– податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – податок, що стягується з 

доходів фізичних осіб та надходить у місцевий бюджет. Ставка податку 

становить 15 %. Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням 

норм п. 164.6 ст. 164 ПКУ [1] щодо доходів, в календарному місяці 

перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати (12 180 грн. у 

2015 р.), до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків. 

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база 

оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на 

суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, 

передбачених законом,  –  обов’язкових страхових внесків до недержавного 

пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок 

заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за 

її наявності (п. 164.6 ст. 164 ПКУ). 

ПКУ передбачено, що  платник податку має право на зменшення суми 

загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного 

роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги 

у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для 

працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 

січня звітного податкового року (з 1 січня 2015 року – 1218 гривень). 
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Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII , “Про внесення 

змін до ПКУ щодо податкової реформи”, який набрав чинності з 01.01.2015 

р., внесено зміни до ПКУ, введено військовий збір, ставка збору становить 

1,5 % від об'єкта оподаткування.  

Таким чином, сума, яка нарахована працівнику за виконану роботу, і 

сума яка належить до виплати, як правило, відрізняються одна від одної на 

суму проведених утримань із оплати праці. Утримання із заробітної плати 

можуть бути: обов’язкові – ті, які можуть проводитись тільки у випадках, 

передбачених законодавством України; добровільні – утримання, які 

здійснюються на прохання працівника або за його згодою. До обов’язкових 

відносять утримання єдиного соціального внеску, податку на доходи 

фізичних осіб та військовий збір. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ  

 

Фінансове середовище зумовлює функціонування та взаємодією з 

системою розрахунків, яка опосередковує фінансово-господарську 

діяльність. Розрахунки, маючи постійно діючий, динамічний характер, 

потребують певних управлінських впливів, що виробляються в системі 

фінансового менеджменту на основі переробки чисельних потоків 

різноманітної економічної інформації, провідна роль у загальній сукупності 

якої належить обліковій інформації. Тому тема дослідження є актуальною. 

Метою роботи є викладення та узагальнення теоретичних підходів 

щодо обліку розрахунків з кредиторами. 

Такі важливі фінансові показники як платоспроможність та ліквідність 

обчислюються, виходячи з облікових даних про заборгованість за 

розрахунками та характеризують фінансовий стан кожного окремого 

підприємства, і держави взагалі, впливають на рівень їхньої інвестиційної 

привабливості, кредитоспроможності, загальної рентабельності діяльності.  

В Україні такий стан не можна назвати позитивним: оборотні кошти не 

іммобілізовані в запасах товарно-матеріальних цінностей, а зосереджені 

майже на більшу частину в дебіторській заборгованості, також в структурі 

пасиву балансу половина джерел є залученими. З цього можна дійти 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
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висновку, що незабезпеченість підприємств власними оборотними коштами 

викликана недоліками в управлінні заборгованістю, як дебіторською, так і 

кредиторською.  

Крім того, статистичні дані свідчать про те, що ця заборгованість 

характеризується, в свою чергу, достатньо високим рівнем питомої ваги 

простроченої заборгованості. Тобто в Україні продовжується криза 

неплатежів між підприємствами як за внутрішніми, так і за зовнішніми 

розрахунками, несвоєчасні надходження до бюджету та позабюджетних 

фондів, за іншими операціями. Подолати такий стан можна за умов 

впровадження на підприємствах ефективної системи управління фінансами і, 

зокрема, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю [2, с. 12-

13]. Існує також проблема, пов’язана із вірогідністю, об’єктивністю та 

ступенем довіри до даних бухгалтерського обліку. Таким чином, вирішення 

завдань фінансового менеджменту в значній мірі визначається рівнем 

організації і досконалістю методології бухгалтерського обліку як системи, 

що покликана забезпечувати користувачів на всіх рівнях управління 

змістовною та достовірною інформацією. 

Сучасний стан економіко-політичної системи України потребує нових 

підходів до регулювання суспільно-економічних відносин і зокрема сфери 

бухгалтерського обліку. Із запровадженням стандартів обліку керівники та 

бухгалтери отримали можливості самостійного обрання прийомів та способів 

обліку, які формують облікову політику підприємства. Однак практика 

свідчить, що більшість з них розглядають цей принцип як декларативний та 

не приводять його до реалізації. Одними з причин такого становища є 

недостатня теоретична розробка питань оцінки заборгованості і недосконала 

методика відображення інформації про розрахунки в системі рахунків 

бухгалтерського обліку, суперечності між фінансовим та податковим 

обліком. 

В процесі господарювання на підприємстві виникають зобов’язання. 

Ця стаття є важливим елементом балансу, оскільки цікавлять і керівника 

підприємства, і потенційних інвесторів та кредиторів підприємства. 

Зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, викличе 

скорочення (зменшення) ресурсів підприємства, що втілюють у собі 

економічні вигоди. Кредиторська заборгованість – це сума, яку повинно 

сплатити підприємство (організація) в установлений термін юридичним або 

фізичним особам (кредиторам) внаслідок отримання ним коштів в грошовій 

або інших формах [4]. Кредиторська заборгованість, хоча і є тимчасовим 

привабленням позикових засобів, в результаті негативно впливає на стан 

підприємств, оскільки наявність кредиторської заборгованості говорить про 

неплатоспроможність підприємства і підриває авторитет підприємства у 

покупців і замовників. 

Організовуючи облік кредиторської заборгованості, необхідно 

передбачити: 
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– підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку за 

допомогою відстрочення платежів; 

– сприяння зростанню обсягу продажів шляхом надання комерційного 

кредиту; 

– розрахунок прогнозного розміру сумнівних платежів; 

– надання рекомендацій щодо зменшення кількості фактично або 

потенційно неплатоспроможних контрагентів. 

Таким чином, поняття “розрахунки” та “заборгованість” в переважній 

більшості містять посилання на “зобов’язання”: розрахунки виникають за 

зобов’язаннями або зобов’язання витікають з розрахунків, заборгованість – 

це зобов’язання або навпаки. Тобто є необхідність визначити місце кожного з 

понять та взаємозв’язки між ними. 

Зобов’язання мають масштабний характер, проникають в усі сфери 

діяльності підприємства та виникають з моменту прийняття будь-якого 

рішення, але не кожне зобов’язання є дійсним. У разі прийняття рішення про 

практичну реалізацію зобов’язання, яке передбачає обмін ресурсами, та 

набуття ним юридичного оформлення, його можна вважати фінансовим. 

Виконання фінансового зобов’язання відбувається через систему 

розрахунків, які виникають та припиняються в момент руху тих чи інших 

ресурсів (або грошових коштів, або товарів, робіт, послуг). Стан розрахунків 

в будь-який момент їх існування характеризується дебіторською та 

кредиторською заборгованістю для кожного учасника. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

У даний час, у великих містах України, невпинно зростає мережа 

великих магазинів роздрібної торгівлі які успішно функціонують. Головними 

елементами їх конкурентоздатності і прибутковості є великий асортимент 

товарів, якість товарів і порівняно не високі ціни. У багатьох випадках ціни 

нижчі за середні, по відповідних категоріях товарів. 

Переважна кількість підприємств роздрібної торгівлі, як правило це 

гастрономи, універсами, колись державної форми власності, а тепер - 

акціонерні товариства не справляють враження підприємств, що зацікавлені 

у боротьбі за покупця. Проблема в тому, що на таких підприємствах 

менеджмент не відповідає новій психології бізнесу, відповідному рівню 

фахової підготовки і використанні сучасних інформаційних технологій. 

Мета дослідження – проаналізувати завдання і можливості автоматизації 

бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі, розглянути сучасні 

особливості програмного забезпечення для автоматизації обліку товарообігу 

в Україні та обґрунтувати необхідність застосування інформаційних 

технологій в обліку товарів. 

Питання автоматизації бухгалтерського обліку знайшло відображення в 

міжнародних стандартах обліку та звітності, у практичній діяльності 

зарубіжних і вітчизняних підприємств, а також у працях учених С. В. 

Іваненкова, Н. М. Войтюшенко, О. В. Клименко, Л. О. Терещенко, В. Б. 

Захожай тощо. Дослідження перспектив організації автоматизованого обліку 

товарів із використанням новітніх інформаційних технологій є не 

чисельними. Слід відзначити праці В. В. Муравського, у яких подано 

авторське бачення застосування інформаційних технологій в обліку товарів.  

Однією з вирішальних складових матеріально-технічного забезпечення 

бухгалтерського обліку є його комп'ютеризація. Зазначимо – на 

законодавчому рівні способи автоматизації бухгалтерського обліку суб'єктів 

підприємницької діяльності поки що не регулюються і належать до 

компетенції підприємства. 

По суті, вибір автоматизованої форми бухгалтерського обліку для 

підприємства зводиться до вибору зручної комп'ютерної програми, що 

відповідає завданням обліку, оподаткування та звітності і може бути 

використана для ведення практично будь-яких розділів бухгалтерського 

обліку на малому підприємстві: облік операцій по банку і касі; облік 

основних засобів і нематеріальних активів; облік матеріалів і МШП; облік 

товарів, послуг і виробництва продукції; облік валютних операцій; облік 

взаєморозрахунків з організаціями, дебіторами, кредиторами, підзвітними 
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особами; облік розрахунків із заробітної плати; облік розрахунків з 

бюджетом; інші розділи обліку; складання звітності. 

Сучасний український ринок програмних продуктів для автоматизованої 

обробки інформації фінансово-господарської діяльності підприємств малого 

бізнесу досить об'ємний. На ньому пропонуються цілий ряд автоматизованих 

систем як вітчизняних, так і закордонних розробників. Зараз на українському 

ринку фінансово-економічного програмного забезпечення пропонується 

цілий ряд розробок. Безперечним лідером серед розробників є фірма 1С.  

Необхідність автоматизованого обліку на підприємствах торгівлі 

проявляється в тому, що використання програмних засобів дає змогу 

зменшити ризик помилок, оскільки, як правило, при автоматизованому 

обліку ведеться тільки один обліковий регістр, всі інші формуються 

автоматично і ризик помилки при переносі даних між регістрами обліку 

дорівнює нулю. При застосуванні автоматизованих облікових систем можна 

вирішити проблему оперативності звітних даних. 

Застосування автоматизованих систем посилю функцію контролю 

правильності, законності, а іноді й економічної діяльності бухгалтерських 

операцій (записів), не підвищуючи трудомісткості ведення обліку. Це 

досягається попереднім програмуванням відповідних перевірочних 

нормативів та алгоритмів. При цьому автоматизована інформаційна система 

забезпечує безперервний контроль як складання документів, так і поточних 

облікових записів. 

Основними завданнями автоматизованого обліку рішення задачі обліку 

товарів та їх реалізації є документування операцій з обліку товарів, ведення 

інформаційної бази про рух товарів, визначення фінансових результатів від 

реалізації продукції. Впровадження автоматизованих інформаційних систем 

безумовно вимагає відповідних затрат, насамперед фінансових. Але, у 

кінцевому рахунку, дасть можливість зниження комерційних витрат 

підприємства, за рахунок чого можливо знизити продажну ціну, збільшити 

оборотність асортименту, його якість і в кінцевому рахунку вивести 

підприємство в число стабільних, впевнених суб'єктів ринку. 

Для підвищення ефективності автоматизації облікового процесу 

найбільш доцільним є: використання лише ліцензованих продуктів, що 

користуються попитом на ринку інформаційних технологій; проведення 

обов’язкового попереднього навчання персоналу основам роботи з 

програмним продуктам, що впроваджується; здійснення конкретизації вимог 

та пропозицій з автоматизації облікових робіт. Такий підхід, дозволить 

досягти очікуваного ефекту від автоматизації облікового процесу на 

підприємствах торгівлі та забезпечить їх ефективну організацію, коректну 

роботу програмного забезпечення та відсутність проблем з комп’ютерною 

грамотністю персоналу облікової служби. 
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ: ЗАВДАННЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА 

 

Актуальність теми. Важливим розділом поточного плану підприємства 

є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції. 

Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в 

плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю 

вимогам плану продажів. Виробнича програма являє собою розрахунок 

потужностей підприємства, в межах яких можливо випустити певний обсяг 

продукції. Виходячи з визначення програми, існує можливість визначення 

суми витрат, необхідних для випуску планового обсягу продукції, а також 

проводиться розрахунок прибутку. 

Метою роботи є обґрунтування необхідності складання виробничої 

програми на підприємстві, придбання поглиблених теоретичних знань у 

сфері формування та виконання виробничої програми. 

Дослідженням практичних аспектів аналізу виконання виробничої 

програми займалися такі науковці, як: О. С. Іванілов, Г. М. Тарасюк, Л. І. 

Шваб, В. Ю. Нестеренко, І. І. Токар, О. С. Федонін, та інші. 

Виробнича програма підприємств визначає склад, кількість і обсяг 

продукції, яка повинна бути виготовлена в плановому періоді і поставлена 

споживачам. Відображаючи завдання господарської діяльності, вона є 

головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів 

розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на 

забезпечення її виконання. В основу розробки виробничої програми повинна 

бути покладена реальна потреба в конкретній продукції. На рівні 

промислового підприємства конкретизація потреби в продукції 

забезпечується за допомогою попиту споживачів і господарських договорів 

по розгорнутій номенклатурі виробів. Саме тому при плануванні виробничої 

програми важливо звернути увагу на співвідношення планового обсягу 

виробництва продукції та можливого обсягу її реалізації, на здатність нової 

продукції задовольнити потреби споживачів, на готовність підприємства 

замінити стару продукцію новою, а також врахувати високу імовірність 

виникнення ризиків, які неминуче супроводжують інноваційні процеси у 

виробничій сфері. 

Виробнича програма – це система планових завдань з виробництва і 

доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, 
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відповідної якості у встановлені строки згідно угодам постачання. Основним 

завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб 

споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при 

найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального 

прибутку. 

Виробнича програма складається із 2-х розділів: плану виробництва 

продукції в натуральному (умовно-натуральному) виразі та плану 

виробництва у вартісному виразі. Для того, щоб вірно сформувати виробничу 

програму підприємства, у його бізнес-плані повинна бути представлена така 

важлива інформація, як характеристика пропонованої продукції, оцінка 

можливих ринків збуту та конкурентів, стратегія маркетингу. Кожне 

підприємство розробляє свою виробничу програму самостійно, крім 

державного контракту та державного замовлення, розмір яких 

встановлюється відповідно до виробничих можливостей підприємства і за 

згодою дирекції. Виробнича програма повинна формуватися з урахуванням 

ресурсів підприємства й одержання найкращих результатів, тобто бути 

оптимальною. 

Для проведення аналізу використовуються такі джерела інформації: 

статистична звітність: №1-П (термінова) “Терміновий звіт про виробництво 

промислової продукції (робіт, послуг) ”; №1-ПЕ “Місячний звіт про 

економічні показники … ”; №1-підприємництво “Звіт про основні показники 

діяльності підприємства”; № 1П-НПП “Звіт про виробництво промислової 

продукції”; бухгалтерська (фінансова) звітність; № 2 “Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) ”; планові завдання, контракти, 

договори, держзамовлення; нормативи, стандарти тощо; оперативний звіт 

про виробництво, відвантаження і реалізацію продукції 

Висновки. У наш час, коли період між виведенням інноваційного 

товару на ринок та появою на ньому аналогічної копії, виготовленої 

конкурентами, поступово зменшується, доступ до прогресивних технологій 

стає дедалі легшим, а конкурентні переваги, побудовані на основі 

унікальності технології чи ефекту масштабу, втрачають актуальність, 

підприємство змушене миттєво та оперативно реагувати на будь-які зміни в 

ринковому середовищі, адже найменше зволікання може призвести до 

непоправних наслідків. Тому запорукою успішного функціонування 

промислового підприємства в ринковоорієнтованій економіці є формування 

ефективної виробничої програми. Виробнича програма є важливим розділом, 

на основі якого проводиться планування потреби матеріально-технічних, 

трудових, енергетичних ресурсів, розраховується собівартість, прибуток та 

інші фінансові показники. 
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НАПРЯМИ ТА ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ 

ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

Під роздрібним товарообігом розуміється продаж товарів населенню 

для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи. 

Головною метою торговельних підприємств є отримання максимального 

прибутку, а товарообіг виступає як найважливіша і необхідна умова, без 

якого не може бути досягнута ця мета. Оскільки торговельне підприємство 

отримує певну суму доходу з кожної гривні реалізованих товарів, то завдання 

максимізації прибутку викликає необхідність постійного збільшення обсягу 

товарообігу як основного чинника зростання доходів і прибутку. У цьому 

полягає значущість роздрібного товарообігу. 

Як будь-який вартісний показник, роздрібний товарообіг має деякі 

недоліки. На його розміри впливають ціни, і він може збільшуватися за 

рахунок реалізації дорогих товарів, а не товарів, що мають доступні для 

масового споживача ціни. Це необхідно враховувати при оцінці ефективності 

роботи торгового підприємства.  

Роздрібний товарообіг істотно впливає на грошовий обіг у країні і 

стійкість валюти, оскільки звернення готівкових грошей пов'язане головним 

чином з обслуговуванням роздрібного товарообороту. Розвиток роздрібного 

товарообігу має бути тісно пов'язане з такими економічними показниками, як 

попит, надходження товарів, товарні запаси, прибуток, чисельність 

працівників, витрати на оплату праці. Значення економічного аналізу 

роздрібного товарообороту випливає із його завдань, до яких відносять: 

виявлення тенденцій і закономірностей зміни товарообороту і відповідності 

його попиту населення; оцінку відхилень товарообороту від прогнозованих, 

індикативно-планових чи інших нормативних орієнтирів; кількісне 

вимірювання і узагальнення впливу факторів, які обумовлюють ці 

відхилення; виявлення резервів подальшого росту товарообороту, 

підвищення якості обслуговування покупців; розробку заходів, спрямованих 

на усунення виявлених у процесі аналізу недоліків і максимальну 

мобілізацію резервів зростання роздрібного товарообороту за рахунок більш 

ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 

покращення торговельно-технологічних процесів і менеджменту. 

У нових умовах господарювання торговельні підприємства та їх 

об’єднання мають можливість самостійно розробляти плани своєї діяльності, 

у т. ч. плани роздрібного товарообороту. При їх розробці вони виходять із 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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платоспроможного попиту населення на товари і послуги, можливостей 

кооперативних організацій його найбільш повного задоволення, а також із 

необхідності одержання прибутку, який потрібен для виробничого і 

соціального розвитку, і стимулювання пайовиків. Планові показники 

знаходять відображення у розробочних таблицях роздрібного товарообороту, 

які складають економісти торговельних підприємств. 

Фактичні дані про роздрібний товарооборот наводяться у статистичній 

звітності “Звіт про товарооборот” (форма № 1-торг). Детальна інформація 

про роздрібний товарооборот представлена у квартальній і річній 

статистичній звітності “Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній 

мережі та мережі ресторанного господарства” (форма № 3-торг). 

Є й інші форми статистичної звітності, необхідні в процесі аналізу 

роздрібного товарообороту: “Звіт про наявність холодильного, торгового, 

механічного, підйомно-транспортного та іншого устаткування” (форма № 2-

торг (устаткування)), “Звіт про наявність торговельної мережі і мережі 

ресторанного господарства” (форма № 7-торг), “Звіт з праці” (форма № І-

ПВ), “Звіт про використання робочого часу” (форма № 3-ПВ) та ін. 

Для оперативного аналізу товарообороту широко використовуються 

облікові регістри (журнал К-З, журнал-ордер Ж-7/І-СК), або відповідні 

регістри автоматизованого обліку (відомості, відеограми, машинограми 

тощо), в яких узагальнюється роздрібна реалізація товарів у розрізі 

матеріально відповідальних осіб, а також товарно-грошові звіти, первинні 

документи, матеріали інвентаризацій, перевірок тощо. 

У ході аналізу роздрібного товарообороту використовують інформацію 

про стан ринкового середовища в районі діяльності кооперативної 

організації чи підприємства, яку одержують із доступних зовнішніх джерел. 

Це дані про чисельність населення, його грошові доходи і покупні фонди, 

про товарооборот, торговельну мережу, режим роботи інших торговельних 

підприємств різних форм власності, які обслуговують населення даного 

району, про місцеві джерела поповнення товарних ресурсів, можливості 

залучення цих ресурсів із інших джерел. 

Основними причинами зниження обсягів реалізації товарів і 

недовиконання планів можуть бути: дії конкурентів; застарілий асортимент, 

який не відповідає попиту споживачів; вузькість і недостатня глибина 

асортименту; незадовільний рівень обслуговування; неефективна робота 

комерційних служб; запізнення в надходженні товарів і невідповідність 

обсягів цих надходжень потребам розвитку товарообороту. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В 

УКРАЇНІ 

 

 Кожен із нас мріє про забезпечену старість із пристойною пенсією. 

Проте процес старіння населення та зростання частки осіб пенсійного віку 

посилив соціальне та фінансове навантаження на працююче населення країни 

і став причиною підвищеної уваги сучасного суспільства до розвитку 

системи недержавних пенсійних фондів. Побудова ефективно 

функціонуючих недержавних пенсійних фондів в Україні означає створення 

нового потужного механізму пенсійного забезпечення. Значущість таких 

фондів визначається їхньою спроможністю бути суттєвим джерелом 

підтримки соціальних стандартів та водночас акумулятором внутрішніх 

інвестиційних ресурсів для прискореного розвитку національної економіки. 

В умовах світової економічної кризи державний пенсійний фонд не 

спроможний виконувати покладені на нього завдання в повному обсязі. У 

зв’язку з цим актуальним є питання діяльності недержавних пенсійних 

фондів в Україні і є надзвичайно важливим напрямом досліджень. Рівень 

розвитку недержавного пенсійного забезпечення є показником економічного 

та соціального становища населення країни. 

Вагомий внесок у дослідження теоретичних аспектів функціонування 

недержавних пенсійних фондів зробили такі закордонні і вітчизняні вчені, як: 

І.А.Ахтарієв, М.Вінер, Ю.В.Вітка, Н.М.Внукова, В.В.Гордієнко, П.А.Гусєва, 

Р.М.Закиров, Ю.М.Коваленко, В.І.Міщенко, С.В.Науменкова, А.А. 

Пчелінцев, В.Д.Роік,  В.П.Ходаківська, О.В.Ярошенко та ін. 

Однак, з огляду на сьогодення, в зв’язку з великою кількістю 

нерозв’язаних проблем та необхідністю створення ефективної системи 

пенсійного забезпечення в Україні, існує потреба подальшого вдосконалення 

як теоретичних, так і практичних аспектів. 

Для того, щоб забезпечити людині достатній життєвий рівень після 

закінчення активної трудової діяльності, в Україні запроваджено сучасну 

трирівневу пенсійну систему. Вона базується на трьох незалежних один від 

одного рівнях, два з яких – обов’язкові, а один – добровільний. 

Перший рівень – це солідарна система, у якій усі кошти, що 

перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного 

фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам. Другий 

рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. Передбачалося, що частина обов’язкових пенсійних 
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відрахувань (до 7% від заробітної плати працівника) буде спрямована на 

персональні рахунки громадян. Ці кошти будуть інвестуватися в українську 

економіку, а інвестиційний дохід збільшуватиме розмір майбутніх пенсійних 

виплат. Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення. У 

цій системі можуть брати участь добровільно як фізичні особи, так і 

юридичні особи-роботодавці [5].  

Недержавне пенсійне забезпечення через функціонування недержавних 

пенсійних фондів є відносно новим видом фінансових послуг у нашій 

державі. Його впровадженню та становленню передувала велика підготовча 

робота. При розробці і прийнятті Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» було враховано як позитивний, так і негативний вітчизняний і 

світовий досвід функціонування НПФ. Наприклад, нова система діяльності 

пенсійних фондів покликана виключити можливість виникнення ситуацій, 

подібних до тих, що склалися в діяльності українського фонду «Оберіг», чи, 

наприклад, у британській компанії «Максвел». Так, у 1995 році НПФ 

«Оберіг» залучив від майже 320 000 громадян 2 800 млрд. карбованців. З 

цією суми не за цільовим призначенням (на власні потреби службовців, 

придбання майна, здійснення внесків у статутні фонди дочірніх підприємств 

тощо) було витрачено 2 030 млрд. карбованців [4]. А у Великобританії 

роботодавець компанії «Максвел» привласнив весь пенсійний фонд. 

Згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

недержавні пенсійні фонди є неприбутковими організаціями, що провадять 

виключну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення з метою 

накопичення пенсійних внесків на користь своїх учасників з подальшим 

управлінням пенсійними активами та здійсненням пенсійних виплат [1]. 

Розглянувши загальну характеристику недержавних пенсійних фондів, 

проаналізуємо основні показники діяльності НПФ за період з 31.12.2013 р. по 

30.06.2014 р. (три півріччя) та темпи їх приросту (табл. 1). 

Наведені у табл. 1 показники свідчать про те, що не зважаючи на значні 

темпи приросту пенсійних активів які протягом 2012-2014 років склали 

25,88% - 18,5% їх загальна сума та сума внесків в абсолютному виразі 

залишається незначною і складає менше 1% річного обсягу бюджету 

Пенсійного фонду України у 2014 р. 

З метою захисту прав учасників пенсійного фонду законом заборонено 

формувати пенсійні активи за рахунок кредитних коштів, заборонено 

надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, укладати угоди 

обміну пенсійних активів з умовою їх зворотного викупу, за рахунок 

пенсійних активів емітувати будь-які боргові цінні папери та похідні цінні 

папери, придбавати цінні папери, емітовані особами, з якими укладено 

договори на надання послуг. 

Поступово настає час здійснення пенсійних виплат, темпи приросту 

яких, протягом 2012-2014 рр. складають 19,17% - 40,37% майже вдвічі 

випереджаючи темпи приросту пенсійних активів, що є негативною 

тенденцією. 
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Таблиця 1 

Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних 

фондів 2012-2014 рр.* 

Показники 2012 2013 2014 
Темп приросту, % 

2013/2012 2014/2013 

Загальна кількість укладених 

пенсійних контрактів, тис. шт. 61,40 61,40 55,1 0,00 -10,26 

Кількість учасників за укладеними 

пенсійними контрактами, тис. 

осіб. 584,80 840,60 833,7 43,74 -0,82 

Загальні активи НПФ, млн. грн. 1660,10 2089,80 2469,2 25,88 18,15 

Пенсійні внески, всього, млн. грн. 

у т.ч. 1313,70 1587,50 1808,2 20,84 13,90 

- від фізичних осіб 58,60 66,50 71,4 13,48 7,37 

- від фізичних осіб-підприємців 0,20 0,20 0,2 0,00 0,00 

- від юридичних осіб 1254,90 1520,50 1736,1 21,17 14,18 

Пенсійні виплати, млн. грн. 251,90 300,20 421,4 19,17 40,37 

Кількість осіб, що отримали/ 

отримують пенсійні виплати, тис. 

осіб. 66,20 69,00 75,6 4,23 9,57 

Сума інвестиційного доходу, млн. 

грн 727,00 953,30 1266 31,13 32,80 

Прибуток від інвестування активів 

недержавного пенсійного фонду, 

млн. грн. 620,30 818,00 1095 31,87 33,86 

Сума витрат, що відшкодовуються 

за рахунок пенсійних активів, 

млн. грн. 106,60 135,30 171 26,92 26,39 

* Складено і розраховано автором за [3]  
Зменшення  кількості укладених пенсійних контрактів, кількості 

учасників і, відповідно, пенсійних внесків у 2014 р. призвело до того, що 

темпи приросту витрат, що відшкодовуються з пенсійних активів, їх 

перевищили. 

Щодо законодавчого регламентування напрямів розмічення коштів 

НПФ, то Законом дозволено здійснювати інвестиції в цінні папери, емітовані 

Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів АР Крим, місцевими радами, 

урядами іноземних держав, акції та облігації українських та іноземних 

емітентів. Також Закон визначає певні граничні межі інвестування в цінні 

папери. 

Проте активне зростання інвестиційного доходу на фоні не дуже 

позитивної динаміки інших показників, свідчить про достатньо вдале 

управління активами пенсійних фондів. І це при тому, що акумульована 

структура активів українських НПФ зовсім не відповідає світовим 

тенденціям, які у середньому передбачають таку інвестиційну структуру: 

акції – 54%, облігації – 28%, інше – 18% [2]. Українські НПФ станом на 

31.12.2014 р. в усі види цінних паперів сукупно вклали лише 53,5% активів, 

0,7% - на поточному рахунку, 2,8% - дебіторської заборгованості, а перевагу 
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надали депозитам - 38,6%, банківським металам – 0,6%, нерухомості – 2,8% 

та іншим активам, що не заборонені законодавством України – 1%. Таке 

переваження в бік депозитних вкладень та коштів пояснюється бажанням 

НПФ мати ліквідні та надійні активи для забезпечення виплат учасникам 

НПФ при недостатній кількості фондових інструментів, які б відповідали 

встановленим вимогам. Однак з урахуванням досвіду теперішньої фінансової 

кризи в Україні, ліквідність, надійність та дохідність банківських вкладень 

також можна поставити під сумнів з уваги на неплатоспроможність банків і 

відсутність реальних відшкодувань з Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб по депозитах НПФ, низьку дохідність через високий рівень інфляції та 

ін. 

Загалом, аналіз стану недержавного пенсійного забезпечення, 

проведений на снові даних щодо діяльності НПФ, показав, що незважаючи на 

важкий фінансовий стан у країні, НПФ в Україні хоча і дещо занизили темпи 

свого розвитку, проте продовжують залучати нових вкладників і учасників та 

нарощувати розміри своїх активів. Однак занепокоєння викликає постійне 

випереджуюче зростання пенсійних виплат над темпом приросту пенсійних 

внесків. 

Фактори, що стримують розвиток НПФ в Україні, можна поділити на 

економічні, соціально-психологічні та організаційно-правові. До 

економічних, насамперед, слід зарахувати низьку ефективність національної 

економіки, що спричиняє відсутність платоспроможного попиту у населення 

на дану фінансову послугу, нерозвиненість фондового ринку, недостатню 

кількість ефективних фінансових інструментів. Серед соціально-

психологічних факторів слід перш за все наголосити на недовірі збоку 

населення до фінансових інститутів, особливо відносно такої довгострокової 

фінансової послуги, як недержавне пенсійне забезпечення. До організаційно-

правових факторів належать прогалини у законодавстві щодо захисту прав та 

інтересів  власників облігацій; дуже неоднозначні зміни у «акціонерному» 

законодавстві щодо захисту прав та інтересів власників незначної кількості 

акцій; відсутність ефективних національних депозитарних, розрахункових та 

клірингових процедур та їх інтеграції у світові схеми відносин; недостатньо 

активне інформування населення щодо напрямів пенсійної реформи та 

переваг пенсійного забезпечення за допомогою недержавних пенсійних 

фондів. 

Таким чином, на сьогодні в Україні НПФ, як складові інститути 

системи недержавного пенсійного забезпечення відіграють значну роль у 

соціально-економічному житті країни, а отже, не виконують повною мірою 

свого основного призначення соціального забезпечення населення і розвитку 

фондового ринку та економіки в цілому. Тому, для того щоб недержавні 

пенсійні фонди справляли реальний вплив на розвиток національної 

економіки, необхідні такі передумови: розвинутий фінансовий ринок; 

достатня кількість цінних паперів підприємств реального сектора; наявність 
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фінансових інструментів належної кількості та якості; прогнозована політика 

держави. 

Якщо ж аналізувати систему НПЗ України з точки зору кількості 

функціонуючих НПФ, збільшення кількості її учасників та вкладених коштів, 

то можна сказати, що ситуація є позитивною. Проте, враховуючи результати 

країн Європи, які аналогічно проводять перебудову пенсійної системи, а 

також, враховуючи, що Україна перейшла до ринкової економіки, ситуація із 

НПЗ викликає занепокоєння. Так, в Україні до НПФ залучено менше 2% 

працюючого населення. У країнах з розвинутою ринковою економікою ці 

показники в десятки разів більші. Внески до НПФ здійснюють, в основному, 

компанії, і лише 4% внесків до НПФ становлять платежі фізичних осіб. 

Вкладниками є кожне п'ятисоте підприємство, насамперед, державні 

установи та їхні працівники [2]. Не дивлячись на це, НПФ протягом останніх 

років розвиваються досить динамічно та мають значний потенціал для 

подальшого розвитку пенсійного забезпечення населення. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Економічні умови розвитку ринку страхування життя змінюються з 

ростом економіки, підвищенням рівня життя громадян, появою на ринку 

страхування життя нових страховиків і тому потребують адекватної оцінки та 

теоретичного осмислення. Найдорожчим для кожної людини є власне життя, 

життя рідних і близьких. Є ситуації, в яких людина безсила щось змінити, але 

є і такі, в яких її далекоглядність може мати вирішальне значення. Багатий 

http://bank.gov.ua/doccatalog/document?%20id=73121
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?%20id=73121
http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_I%25%20D0%86_kv%202014.pdf
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світовий та й українській досвід, свідчить про існування важливого напряму 

захисту громадян від наслідків неочікуваних подій. 

Страхування у будь-якій галузі спрямоване на захист майнових 

інтересів, які пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою 

пенсією страхувальника або застрахованої особи. З перерахованих об’єктів 

страхування, тільки пенсія має відокремлене від її власника-носія існування. 

Життя, здоров’я та працездатність невід’ємні атрибути особи. Тому галузь 

страхування до якої входить страхування життя називається особистою. 

Страхування життя у класичному розумінні, означає страхування 

майнових інтересів на випадок смерті застрахованої особи. Воно дозволяє 

вирішити багато проблем. Так, переважна більшість громадян не має 

можливості самостійно компенсувати такі неочікувані втрати, тому 

залучення до послуг страхових компаній дозволяє їм за невелику порівняно 

плату у вигляді страхових внесків розраховувати на відчутну і швидку 

компенсацію втрат. Таким чином, страхування життя сприяє вирішенню 

проблеми соціального захисту населення. Його розвиток у кожній країні має 

надзвичайно важливе значення. Від того, як глибоко досліджена сутність 

страхування життя, його технічна організація, залежить і його ефективність. 

В економічній літературі приділяється значна увага питанням 

страхування життя, передумовам його виникнення та розвитку. Слід згадати 

про дослідження таких науковців, як В.Д. Базилевич, К.Г. Воблий, О.О. 

Гаманкова, О.М. Залєтов. Але в сучасній українській економічній літературі 

дослідження страхування життя в теоретичному і методологічному плані є 

ще недостатніми [3, с. 45]. 

Для України страхування життя не є чимось новим і незвичним. Досвід 

такого страхування в Україні є. Тому розвиток суспільства вимагає пошуку 

напрямів посилення страхового захисту громадян, розширення переліку 

страхових послуг, що надаються та підвищення їх якості.  

Формування ринку страхування життя має інституціональне значення в 

розвитку економіки. Виконуючи функцію накопичення грошових коштів, 

страхування життя акумулює внутрішні інвестиційні ресурси суспільства і 

сприяє поліпшенню економічного стану країни. Загальновідомо, що у 

розвинутих країнах частка страхових компаній в інвестуванні економіки 

становить біля 30 %. Таке значення страхування життя визначає необхідність 

його дослідження і в Україні.  

Передумовою виникнення страхування життя є ризик. Страховий ризик 

має у своїй основі непередбачуваність настання події. Зокрема: смерті, 

втрати працездатності, дожиття до закінчення строку дії договору 

страхування або настання якоїсь події в житті застрахованої особи. 

Страхування життя не забезпечує відшкодування матеріальних збитків, а дає 

змогу гарантовано одержати застрахованим громадянам або їх сім’ям 

грошову допомогу. Уклавши договір страхування життя, та вчасно 

виконуючи передбачені обов’язки, страхувальник має впевненість у 

збереженості сплачених у період дії договору страхування внесків. Ощадний 
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інтерес страхувальника полягає не лише в накопиченні страхових сум, але й 

у можливості отримати додатковий дохід від інвестування накопичених 

коштів. Цьому сприяє залучення страхувальників до участі у прибутках 

страховика. Разом із цим, страхування життя є могутнім джерелом 

довгострокових інвестицій у державі, врахування чого є надзвичайно 

важливим для виходу України із кризи. 

Станом на 31.12. 2014 р. кількість страхових компаній становила 389 у 

тому числі: СК "life"
 
- 58 компаній, СК "non-life" - 331 компаній. У структурі 

валових страхових премій лише 8,8 %  припадає на страхування життя. У 

структурі валових надходжень страховиків, що здійснюють страхування 

життя 87,7% надійшли від фізичних осіб і 12,3% надійшли від юридичних 

осіб. За 9 місяців 2014 р. зменшилась кількість застрахованих осіб на 10,0% . 

Протягом 9 місяців 2014 року застраховано 717318 фізичних осіб, що на 

46,3% або на 618021 осіб менше проти відповідного періоду 2013 року (за 9 

місяців 2013 року застраховано 1335339 фізичних осіб) [1].  

Обсяг валових страхових виплат із страхування життя станом на 

30.09.2014р. становив 147,1 млн грн, що на 60,9 % більше в порівнянні з 

відповідним періодом 2013 року (станом на 30.09.2013 - 91,4 млн грн). 

Збільшення страхових виплат зі страхування життя, пов'язане із 

збільшенням виплат по: іншим договорам накопичувального страхування на 

53,0 млн грн, або на 88,0% (станом на 30.09.2013 - 60,2 млн грн, станом на 

30.09.2014р. - 113,2 млн грн). Іншим договорам страхування життя на 3,1 млн 

грн, або на 17,2% (станом на 30.09.2013 - 18,0 млн грн, станом на 30.09.2014 -

21,1 млн.грн). 

Станом на 30.09.2014 величина зміни резервів із страхування життя 

становила 983,9 млн грн, що на 533,0 млн грн більше у порівнянні з 

відповідним періодом 2013 року. За іншими договорами страхування життя 

величина зміни резервів зі страхування життя становить 23,6 млн грн [2]. 

Провідні позиції на ринку страхування життя займають: «АЛІКО 

УКРАЇНА», «ГРАВЕ Україна Страхування життя», «ТАС», «Ренесанс 

Життя», «Іллічівська», «Блакитний поліс» та деякі інші страхові компанії. Не 

дивлячись на позитивну динаміку розвитку страхування життя в сучасній 

Україні, його основні показники залишаються досить низькими у порівнянні 

із розвинутими країнами. 

Як показує досвід країн Центральної та Східної Європи динаміка ринку 

страхування життя у першу чергу визначається п’ятьма умовами: рівнем 

добробуту населення, його горизонтом планування, розвитком 

альтернативних фінансових інститутів, попереднім досвідом страхування 

життя населення, доступністю якісних страхових продуктів [4, с. 13]. 

Деякі проблеми в страхуванні життя можна вирішити без особливих 

складностей. Це шляхом наполегливої роботи з боку страховиків. Такі 

проблеми, як низький рівень доходів потенційних страхувальників, недовіра 

до дієвості страхового захисту, інфляція не під силу жодній страховій 

компанії. Тільки зі зростанням добробуту, люди мають можливість більшу 
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частину свого заробітку зберігати, в тому числі у формі полісів страхування 

життя. Високий рівень інфляції не дає можливості створити довгострокові 

програми для страхування життя. 

Інфляція гальмує процес охоплення громадян страховими послугами і 

зачіпає як страховиків, так і страхувальників. Світовий досвід вказує на різні 

засоби боротьби з інфляцією при проведенні страхування життя. Це участь 

страхувальників у прибутках страховика, укладання договорів страхування у 

твердій іноземній валюті, узгодження можливостей вкладання страхових 

премій у різні фонди тощо. Для України найприйнятнішим є участь 

страхувальників у прибутках страховика. Як страховик, так і страхувальник 

повинні бути впевнені в ефективності страхування життя. Для страховика 

надання послуг зі страхування життя повинно бути достатньо прибутковим і 

якомога менш ризиковим. Саме тому страховик повинен мати можливість 

максимально точно оцінити ризик, базуючись на проробленій методиці. Для 

страхувальників страхування життя, теж має бути ефективним напрямом 

страхового захисту. Страхувальник повинен мати уявлення про рівень 

страхового захисту, ефективність конкретного виду страхової послуги. 

Необхідно зазначити, що страховики України шукають можливості щодо 

довгострокового залучення страхувальників до своїх послуг. 

Отже, страхування життя є важливим засобом захисту рівня добробуту 

та забезпечення стабільності економічної системи і досить могутнім 

джерелом внутрішніх інвестицій. Доведено, що незважаючи на позитивну 

динаміку розвитку цього виду страхування наша країна ще має розв’язати 

велику кількість проблем. Вони пов’язані з відсутністю відповідних традицій 

страхування життя, неурегульованістю вітчизняного законодавства щодо 

суб’єктів страхової справи, особливо з іноземним капіталом тощо. На 

розвиток страхування життя в Україні впливає багато чинників. Серед яких: 

низький рівень доходів, політична нестабільність, недосконала нормативно-

правова база, неналежний рівень інформації про стан і можливості ринку 

страхування життя, відсутність довіри населення до компаній зі страхування 

життя.  

Попередній досвід страхування життя задає загальний рівень довіри 

страхувальника до страховика і відіграє ключову роль при прийняті рішення 

про купівлю страхового полісу. Досвід страхування включає, як 

довгостроковіть користування послугами страхування життя, так і наявність 

випадків втрати вкладених у страхування життя коштів. Доступність якісних 

продуктів зі страхування життя, залежить у першу чергу від наявності 

кваліфікованих надійних страховиків, здатних розробити спеціальні 

продукти для окремого ринку. Разом із тим не дивлячись на позитивну 

динаміку розвитку цього виду, страхування в Україні залишаються досить 

низькими у порівнянні з розвинутими країнами. 
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БОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНОЇ 

КРИЗИ 

 

Боргова політика – це діяльність, спрямована на визначення засад та 

напрямів формування, використання, погашення та обслуговуванняресурсів, 

залучених на умовах боргу. Проведення державної боргової політики має за 

мету сприяння стабільному економічному розвитку, стимулювання приросту 

валового внутрішнього продукту та досягнення повної зайнятості, 

стримування інфляційних процесів, забезпечення фінансування соціальних 

програм, формування достатніх обсягів кредитних ресурсів для розвитку 

підприємницької діяльності, залучення необхідних обсягів (і відповідної 

структури) іноземних інвестицій та ін. [2]. 

Зміст боргової політики включає широкий комплекс заходів: розробку 

концепції боргової політики, визначення її стратегічних напрямків, цілей, 

головних завдань; створення адекватногомеханізму реалізації боргової 

політики; управління діяльністю держави з планування 

запозичень,організації розміщення позик, надання державних гарантій, 

поручительств, контроль за цільовим використанням залучених ресурсів, а 

також за своєчасним погашенням державного боргу.  

Аналізуючи наведені визначення, можемо виділити такі головні ознаки 

боргової політики:  

1)боргова політика є сукупністю дій з управління державним боргом; 

2) боргова політика реалізується органами державної влади; 

3) поняття боргової політики включає не тільки заходи розробки і реалізації 

стратегії та тактики використання залучених на умовах платності боргових 

зобов’язань,– але й дії державних органів влади, спрямовані на пошук джерел 

формування державного боргу, а також заходи обліку, обслуговування та 

погашення державних боргових зобов’язань;  

4) проведення боргової політики держави здійснюється з метою забезпечення 

стабільного економічного зростання, збільшення рівня зайнятості, 

стримування інфляції тощо. 

Остання світова фінансова криза засвідчила, що на сьогодні вітчизняні 

суб’єкти економічної діяльності недостатню увагу приділяють розробці та 

впровадженню механізмів антикризового фінансового управління. 

http://www.dfp.gov.ua/
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Найбільш пріоритетним завданням реалізації фінансової політики 

держави є забезпечення ефективного механізму управління державним 

боргом. Його метою є отримання найкращого результату від вкладення 

позичених коштів. 

Класифікація боргу дає змогу систематизувати інформацію про всі 

боргові зобов’язання суб'єкта. Відповідно до нової бюджетної класифікації 

України борг, як і фінансування бюджету, класифікується за типом 

кредитора й типом боргового зобов’язання. Важливішою класифікацією 

боргу є класифікація за типом кредитора. Класифікація боргу за типом 

кредитора залежить від типу утримувача або власника боргового 

зобов’язання - внутрішнього чи зовнішнього. 

Відповідно розрізняють внутрішній і зовнішній борг. Внутрішній борг 

складається із заборгованості за позиками, одержаними із сектору 

державного управління, заборгованості органам грошово-кредитного 

регулювання та іншим банківським установам, заборгованості іншим 

фінансовим установам, нефінансовому приватному сектору й домашнім 

господарствам. Зовнішній борг складається з видів боргових зобов’язань, 

аналогічних зовнішнім джерелам покриття дефіциту бюджету. Класифікація 

боргу за типом боргового зобов’язання розрізняє заборгованість за 

довгостроковими, середньостроковими, короткостроковими зобов’язаннями 

та векселями (на термін, не менший від одного року) та іншими внутрішніми 

й зовнішніми зобов’язаннями у структурі непогашеного внутрішнього й 

зовнішнього боргу. [1]. 

Зовнішній борг країни включає всі види заборгованості резидентів 

України перед нерезидентами, які класифікуються: 

• за чотирма основними секторами економіки – сектор 

загальногодержавного управління, органи грошово-кредитного 

регулювання, банки, іншісектори; 

• у розрізі початкових термінів погашення – коротко- та довгострокові; 

• у розрізі фінансових інструментів – боргові цінні папери, торгові 

кредити, кредити, валюта і депозити, інші боргові зобов’язання та 

зобов’язанняза кредитами підприємств прямого інвестування [3]. 

Залежно від поставлених цілей існує багато механізмів регулювання 

складу і структури державного боргу. Механізм регулювання структури 

державного боргу у разі фіскальноорієнтованого управління заборгованістю 

є дещо простим і зачіпає тільки процентні боргові зобов’язання: у фазі 

високої кон’юнктури держава намагається не брати довгострокові кредити і 

не обмінювати короткострокові зобов’язання на довгострокові, щоб не 

зв’язувати себе з майбутніми зобов’язаннями, з високою номінальною про-

центною ставкою.  

У період економічного спаду, реструктуризуючи свою заборгованість, 

уряд намагається діяти у напрямі підвищення терміну обігових зобов’язань. 

Отже, державі вдається мінімізувати залишки, пов’язані з позиками коштів 

на ринку капіталу, залучаючи позики у формі довгострокових кредитів [4]. 
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Дієвим важелем підвищення спрямованості боргової політики України 

на завдання економічного розвитку може стати інституційне розмежування 

запозичень, отримуваних з метою обслуговування та погашення державного 

боргу, та запозичень на цілі розвитку. З цією метою варто здійснити 

виведення бюджетних видатків розвитку в окремий розділ бюджету, 

виконання якого знаходитиметься у компетенції Державного Банку 

реконструкції та розвитку. Останній матиме можливість залучати для 

фінансування проектів загальнодержавного значення кошти від реалізації 

облігацій внутрішньої та зовнішньої державної позики, а також залучати 

гарантовані кредити. Такий інституційний механізм дозволить: 

 перевести фінансування частини видатків розвитку на кредитну 

основу; 

 забезпечити довгострокове фінансування державних інвестиційних 

програм; 

 забезпечити контроль за цільовим характером та ефективністю 

реалізації гарантованих державою кредитів; 

 узгодити та контролювати реалізацію бюджетних інвестиційних 

програм, які зараз здійснюються за рахунок спеціального фонду 

бюджету. [5] 

Сьогодні досить актуальним є питання методології розроблення 

боргової стратегії, адже саме набір певних заходів та інструментів, що дають 

змогу поліпшити боргове становище, провадити більш виважену та 

обґрунтовану політику щодо залучення нових коштів державою, й 

ототожнюється з борговою стратегією країни. 

Багато вчених під борговою стратегією розуміють систему 

врегулювання боргових проблем країн, що мають труднощі в обслуговуванні 

боргових зобов’язань за зовнішніми запозиченнями і відновлення їх 

платоспроможності. Вважається, що боргова стратегія має включати три 

взаємозв’язані блоки заходів. Це, по-перше, заходи з макроекономічної 

стабілізації і структурних перетворень, спрямовані на формування 

адаптивної економіки, здатної функціонувати в умовах глобалізації, 

забезпечувати подальше зростання, соціально-економічний розвиток та 

підтримку екологічної рівноваги. 

Другий блок заходів у межах боргової стратегії включає ринкові і 

неринкові, концесійні (з грант-елементом) і не концесійні методи 

полегшення боргового навантаження і зниження зовнішнього боргу і 

платежів з його обслуговування. 

Третій блок боргової стратегії стосується до збільшення припливу 

валютно-фінансових ресурсів у країни-боржники. 

У всіх дослідників з даного питання думка про те, що менеджмент 

зовнішнього боргу – складова макроекономічної політики (управління 

платіжним балансом). Він дозволяє ліквідувати розрив між внутрішніми 

заощадженнями та інвестиціями, між експортом та імпортом товарів і послуг. 

Без усвідомлення цього фундаментального положення неможливо взагалі 
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говорити про існування будь-якої логічної системи управління державним 

боргом. 

Оскільки теперішнє запозичення припускає витрати в майбутньому, 

необхідно враховувати перспективи економічного розвитку і прогноз стану 

платіжного балансу в середньостроковій перспективі при прийнятті рішень 

щодо нових кредитів. Частково дану інформацію надає річний бюджет і 

середньостроковий план розвитку. 

У деяких країнах у бюджеті вказуються ліміти запозичень урядом і 

державним сектором, а також кредитів під державні гарантії. В інших країнах 

установлюються граничні значення показників, що характеризують стан 

зовнішнього боргу. Можуть також висуватися вимоги, щоб усі позики 

проходили через центральний орган. У Таїланді, наприклад, існує обмеження 

для коефіцієнта обслуговування зовнішнього боргу. 

У цілому рішення про необхідність залучення зовнішніх кредитів має 

ґрунтуватися на висновках про ефективність використання цих коштів: 

невідповідна економічна структура, торговий режим, політика обмінного 

курсу і надання субсидій не повинні чинити негативного впливу на рівень цін 

і попиту. З нагромадженням зовнішнього боргу держави стають більш 

відкритими, разом з тим зростає значення підтримання 

конкурентоспроможності цінової структури. 

Ефективне розміщення ресурсів передбачає ретельний аналіз 

інвестиційних проектів для держсектору, з тим, щоб з’ясувати, чи справді 

вони забезпечують чисту соціально-економічну вигоду. Утримання 

платіжного балансу на певному рівні означає, що якщо державні проекти 

передбачають іноземні надходження, то їх зовнішній соціально-економічний 

ефект (у вигляді зниження обсягів імпорту чи збільшення валютних 

надходжень) повинен компенсувати витрати на залучення зовнішніх коштів. 

Невідповідність даним критеріям може призвести до проблем в 

обслуговуванні боргу не тільки через недонадходження доходів, необхідних 

для покриття витрат на обслуговування боргу, а й унаслідок зниження 

загальної ефективності економіки [6]. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  

 

Малий бізнес є потужним чинником структурної перебудови 

економіки, прискорення науково-технічного прогресу, формування нового 

соціального шару. Проте, нині гостро стоїть проблема фінансової та 

кредитної підтримки малих підприємств, яка належить до першочергових 

чинників, що гальмують розвиток малого бізнесу в Україні.  

Проблема формування джерел фінансового забезпечення малого 

бізнесу заслуговує особливої уваги у спеціальній літературі. Значний вклад у 

висвітлення різних теоретичних і практичних аспектів даного питання внесли 

такі вітчизняні економісти-фінансисти, як П. Ю. Буряк, М. Д. Білик, О. М. 

Біломістний, З. С. Варналій, О. В. Крохмаль, М. І. Крупка, Я. П. Онищук, С. 

К. Реверчук, Р. А. Слав’юк й інші. Разом з тим, віддаючи належне розробкам 

усіх авторів, зазначимо, що питання удосконалення механізму фінансового 

забезпечення малих підприємств потребує подальшого дослідження. 

В контексті вищезазначеного метою статті визначимо обґрунтування 

засад фінансового забезпечення малого підприємництва у сучасних умовах 

розвитку економіки Україні. 

Розвиток світової економіки свідчить, що мале підприємництво 

відіграє важливу роль у структурі економіки розвинених країн. Зокрема, в 

європейських країнах, питома вага малих підприємств у виробництві 

внутрішнього валового продукту становить 50-60 %. Забезпечення 

необхідних умов розвитку малих підприємств в Україні потребує 

формування та розроблення механізмів використання фінансових джерел для 

їх ефективного функціонування та економічного зростання, які 

застосовуються в економічно розвинених країнах. Враховуючи сьогодні 

економічну ситуацію в світі і в нашій країні загалом, потрібно звернути увагу 

на розвиток малого бізнесу. Адже актуальність даної теми, в першу чергу, 

визначена об'єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній 

соціальноорієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним 

вектором реформ в Україні. 

Негативний вплив світової фінансової кризи на економіку України 

закономірним чином позначився й на розвитку вітчизняного підприємництва, 

першу чергу мова йде про малий бізнес, який не має достатніх резервних 

ресурсів та страхових інструментів для самостійного подолання кризового 

тиску, який з кожним днем лише посилюється. Однією з найвагоміших 

перепон на шляху діяльності малих підприємств в умовах кризи є відсутність 

достатньої кількості фінансових ресурсів [8]. 
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На рівні держав фінансова допомога забезпечується значними 

податковими пільгами в перші роки функціонування, кредитами на пільгових 

умовах суб’єктам, орієнтованим на інноваційну діяльність, охорону довкілля 

і екологічні проекти, функціонуючим у відсталих регіонах підприємствам з 

високою соціальною значимістю. Слід відзначити значний вклад уряду країн 

у фінансову підтримку організацій, фондів, що допомагають розвитку малого 

підприємництва.  

Найбільш реальні джерела фінансування малих підприємств в Україні 

– це кошти банків і фінансових компаній, міжнародних фінансових фондів і 

банків у рамках підтримки розвитку малого бізнесу, кошти державного та 

місцевих бюджетів, а також кошти українських фондів підтримки 

підприємництва. Види фінансування, які доступні малому бізнесу – кредити 

(банківські, міжнародних банків та фондів), пільгові кредити за рахунок 

коштів бюджету, цільове бюджетне фінансування, пряме і цільове 

субсидування, лізинг, надання гарантій, страхування, франчайзинг. Державна 

фінансова підтримка малого бізнесу в Україні не носить масштабного 

характеру. 

Аналіз структури джерел фінансування діяльності малих підприємств в 

Україні демонструє вкрай низький рівень залученого капіталу. Так, в 

структурі капіталу вітчизняних малих підприємств власні джерела 

становлять понад 60%, за рахунок банківського кредитування забезпечується 

не більше, ніж 16%, державне фінансування становить лише 6% [4]. За 

деякими оцінками потреби малого бізнесу у запозичених коштах 

забезпечується лише на 17-20% [6]. Питома вага кредитів, наданих суб’єктам 

малого підприємництва, в загальному обсязі кредитного портфеля 

комерційних банків є незначною (до 20%) вже  впродовж багатьох років (рис. 

1), а рівень мікрокредитування, який по-суті є основним зовнішнім джерелом 

фінансування традиційних малих підприємств, значно менший. 
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Рис. 1. Питома вага кредитів, наданих українськими банками малому та 

середньому бізнесу у загальному обсязі кредитного портфеля банку у         

2006-2014 рр. станом на початок року [5] 
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Так у межах програми компенсації відсоткових ставок за банківськими 

кредитами малому бізнесу в 2013 р. отримали відшкодування відсоткових 

ставок на суму 23777 тис. грн. 429 суб'єктів підприємницької діяльності, з 

них: 146 – фізичні особи-підприємці, 63 – малі підприємства, 220 – середні 

підприємства. А у 2014 р. відшкодування відсоткових ставок на суму 29359 

тис. грн. отримали 317 суб'єктів підприємницької діяльності, з них: 90 – 

фізичні особи-підприємці, 37 – малі підприємства, 190 – середні 

підприємства [2]. У масштабах України це незначна допомога, з огляду на 

кількість малих підприємств, які її отримали. У 2013-2014 рр. програми 

компенсації відсоткових ставок реалізуються тільки регіональними органами 

влади за рахунок місцевих бюджетів. Кредити комерційних банків для 

малого бізнесу не завжди доступні через високі відсоткові ставки, а також 

низьку привабливість малих підприємств як позичальників. Останнє можна 

пояснити особливостями кредитування, які притаманні малому бізнесу:  

- високі витрати на розгляд та оформлення кредиту при невеликих 

термінах кредитування, що не дозволяє досягти бажаної рентабельності 

кредитної операції, а також невисока рентабельність діяльності малих 

підприємств, що не перекриває банківські ефективні ставки;  

- відсутність прозорості економічної діяльності позичальників, низька 

податкова культура, низька якість складених бізнес-планів і пакету 

документів, відсутність кредитної історії, що значно ускладнює об'єктивну 

оцінку кредитоспроможності;  

- нестача або повна відсутність у позичальників ліквідного 

забезпечення. Малі підприємства часто не мають достатньої ліквідної 

застави, яку банки розглядають як найбільш привабливий вид забезпечення. 

В той же час можна відзначити відносно активну участь у фінансовій 

підтримці вітчизняного малого і середнього підприємництва міжнародних 

фінансових організацій, зокрема ЄБРР, МФК, НЕФКО, KFW. У період 

фінансової кризи деякі з них дещо згорнули свою роботу, більше уваги 

приділяючи кредитним ризикам. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

навпаки розширює свою діяльність в Україні, додавши до традиційних сфер 

фінансування підтримку малого бізнесу. У 2013 р. рада директорів ЄІБ 

схвалила надання двох кредитних ліній банкам «Форум» і «Укрексімбанк» на 

підтримку малих і середніх підприємств України на загальну суму 200 млн. 

євро [8]. Найбільшим кредитором малого бізнесу в Україні залишається 

ЄБРР. Програма ЄБРР з кредитування малих і середніх підприємств охоплює 

цілий асортимент фінансових продуктів, таких, як кредити місцевим банкам 

на цілі подальшого кредитування малих підприємств, гарантії торгових 

операцій, вкладення в акціонерний капітал банків і фондів прямих 

інвестицій, а також кредити лізинговим компаніям. Крім цього, ЄБРР 

безпосередньо надає акціонерний капітал невеликим компаніям через 

механізм прямого інвестування. Відкриття кредитних ліній місцевим банкам 

стало основним методом цільового фінансування ЄБРР на підтримку малих 

підприємств в рамках його антикризових заходів. 



 141 

Таким чином, малі підприємства не особливо цікаві для прямих 

інвестицій, якщо тільки вони не охоплюють якогось серйозного сегменту 

ринку з великими перспективами. З іншого боку, за даними дослідження 

«Банківські послуги для малого та середнього бізнесу в Центральній і 

Східній Європі» компанії ZRSA, саме малі підприємства, які першими 

упорядкують активи і фінансову звітність, швидше отримають можливість 

кредитуватися, ніж великі клієнти, оскільки це дозволить банкам 

диверсифікувати кредитний портфель за кількістю проектів і галузями [6]. 

Отже, враховуючи стан національної економіки та соціальної сфери в 

посткризовий період, удосконалення системи державної підтримки малого 

підприємництва, зокрема за рахунок заходів щодо оптимізації механізму 

фінансового забезпечення, представляється вкрай важливим. В контексті 

цього вирішальним є розробка і реалізація комплексу заходів по трьом 

напрямкам державної підтримки МСП в Україні: організаційно-

структурному, фінансово-податковому та майновому.  

В рамках першого напрямку уваги потребує подальше вдосконалення 

єдиних, прозорих механізмів, процедур реєстрації та діяльності суб’єктів МБ, 

їх державної фінансової підтримки, діяльності вже створених інститутів 

фінансової підтримки розвитку МП; сприяння розвитку співпраці малого та 

великого бізнесу, зокрема шляхом підтримки доброякісної конкуренції, 

поширенням франчайзингу, субпідряду, лізингу, обов’язковим залученням 

великими підприємствами малих при державних закупівлях; розвиток 

консалтингової, інформаційної, аудиторської допомоги та підвищення 

фінансово-економічної грамотності підприємців; розширення залучення у 

систему фінансової інфраструктури міжнародних організацій та недержавних 

організацій допомоги малому бізнесу.  

Розвиток фінансово-податкової підтримки державою МБ потребує, 

перш за все, вирішення протиріч щодо застосування спрощеної системи 

оподаткування, обов’язкового пенсійного і соціального страхування. Також 

важливим є активне залучення у систему державних закупівель; пільгове 

кредитування, додаткові податкові (канікули, кредити) та митні пільги у 

відповідності до чітко визначеного цільового призначення фінансової 

підтримки, зокрема щодо розробки й впровадження інновацій, модернізації, 

розвитку депресивних регіонів або окремих видів діяльності; розширення 

участі місцевих органів влади у фінансовій підтримці суб’єктів МБ; 

стимулювання учасників фінансового ринку, зокрема комерційних банків, 

страхових і лізингових компаній, венчурних фондів, у кредитуванні і 

страхуванні МП.  

На даному етапі розвитку вітчизняної економіки вкрай важливим є 

удосконалення майнової підтримки фінансового розвитку суб’єктів малого 

підприємництва, що неможливо без надання першочерговості при оренді 

приміщень, обладнань державної власності; забезпечення пільгових умов 

фінансовим інститутами, які працюють з такими підприємствами; гарантій по 

кредитам за рахунок державного майна; інноваційної підтримки.  
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Висновки. Розвиток малого підприємництва, яке забезпечує розвиток 

економіки країни в цілому, потребує вирішення проблем фінансування та 

кредитування. У вирішенні цієї проблеми важко обійтися без допомоги 

держави. Першочерговими заходами повинні стати:  

- здешевлення банківських кредитів, що можливо при проведенні 

грамотного регулювання ставок рефінансування і мінімізації вартості 

кредитів з боку центрального банку;  

- розвиток альтернативних способів забезпечення кредиту. Зокрема, 

розвиток страхування фінансових ризиків, заснування гарантійних фондів 

або надання державних гарантій за кредитами малих підприємств, що 

сприятиме збільшенню обсягів кредитування, не вимагаючи від держави 

значних бюджетних витрат;  

- розвиток альтернатив кредитування, зокрема лізингу, при якому малі 

підприємства не повинні надавати заставу;  

- розвиток податкового кредиту малим підприємствам, який дозволить 

збільшити обігові кошти без додаткових витрат з боку держави і, крім того, 

буде сприяти підвищенню легалізації малого бізнесу;  

- підвищення інформованості суб'єктів малого бізнесу з приводу умов 

економічної діяльності малих підприємств, підвищення їх кредитної 

культури. Слід зауважити, що в цьому напрямі діє і ЄБРР, не обмежуючись 

тільки фінансовою підтримкою і розпочинає реалізацію програми ділових 

консультацій в Україні для представників малого бізнесу. Вирішення 

проблем, пов'язаних з фінансуванням малих підприємств, буде сприяти 

розвитку цього сектору економіки. У цей проект ЄБРР вкладає тільки на 

першому етапі 600 тис. євро [4].  
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

Вся доцільна діяльність людини так чи інакше пов'язана із проблемою 

ефективності. В основі цього поняття лежить обмеженість ресурсів, бажання 

заощаджувати час, одержувати якнайбільше продукції з доступних ресурсів. 

Проблема ефективності – це завжди проблема вибору. Вибір стосується 

того, що виробляти, які види продукції, яким способом, як їх збувати і який 

обсяг ресурсів використати для поточного й майбутнього споживання. 

Ефективність діяльності підприємства – це узагальнене і повне відображення 

кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на 

підприємстві за певний період часу. Загальну економічну ефективність 

виробництва ще називають загальною продуктивністю виробничої системи 

[4]. 

Як зазначав П. Ф. Друкер [2] «ефективність – це наслідок того, що 

«правильно створюються потрібні речі». А от науковці І. І. Мазур, В. Д. 

Шапіро та Н. Г. Ольдерогге [3] подають інше трактування даному поняттю, а 

саме «ефективність – це комплексне поняття, яке проявляється через 

порівняння результатів господарської діяльності з витраченими ресурсами 

(трудовими, матеріальними, природними, основними фондами та ін.) та 

описується такими характеристиками, як доцільність, результативність, 

якість, корисність та ін.». Також іншого змісту даному визначенню надає 

О. Л. Устенко[6] «ефективність являє собою комплексне вираження кінцевих 

результатів використання засобів виробництва та робочої сили за певний 

період часу». Отже, можна сказати, що визначення «ефективність» є 

багатогранним та різностороннім поняттям, яке потребує подальшого 

вивчення та практичного дослідження. 

Всі заходи,пов'язані із зростанням ефективності діяльності, повинні 

мати цілісний характер, тобто мають бути взаємопов'язані у єдиному 

механізмі. В умовах формування ринкових відносин істотно розширюються 

можливості дії всіх чинників підвищення ефективності виробництва.  

Здійснюються структурна перебудова народного господарства, 

переорієнтація його на споживача; модернізація найважливіших галузей 

народного господарства – промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку – 

на основі високих технологій; подолання відставання від світового науково-

технічного рівня; продумана конверсія військового виробництва; перехід до 

http://www.nauka.kushnir.mk.ua/?p=56352
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змішаної економіки, у якій створюються на рівних правах різні форми 

власності; вільний розвиток усіх колективних і приватних форм 

господарювання; фінансове оздоровлення економіки; органічне включення 

країни у світові господарські зв'язки. У результаті сформується регульоване, 

цивілізоване ринкове господарство, яке буде дієвим засобом, стимулюючим 

зростання продуктивності праці, підвищення ефективності всього 

суспільного виробництва, примноження суспільного багатства на користь 

підвищення добробуту населення (рис. 1.1.)[4]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Рис. 1.1. Механізм підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок 

зовнішніх і внутрішніх факторів*  

* Доповнено автором за [4] 

 

При цьому досягнення високих результатів господарювання 

підприємств можливе завдяки виявленню та нейтралізації негативних 

факторів та стимулюванню дії позитивних, зокрема удосконалення 

організаційної структури, збалансування виробничого потенціалу, 

впровадження нових технологій. Реалізація внутрішніх і зовнішніх факторів 

підвищення ефективності діяльності підприємств забезпечить отримання не 

лише економічного ефекту, але й соціального та екологічного. 

Є. А. Ігнатова та Г. М. Пушкарьова [7] показниками ефективності 

господарювання вважаються прибуток, рентабельність продукції і 

рентабельність виробництва. Але сьогодні прибуток не є універсальним 

показником, який відображає ефективність господарювання підприємства. 
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Тому оптимальним доповненням до показника прибутку стало б виділення в 

тому числі питомої ваги збільшення прибутку, отриманого за рахунок 

зниження собівартості продукції. Це доповнення дало б змогу підприємству 

орієнтуватись на здійснення організаційно-технічних заходів, напралених на 

зростання продуктивності праці, раціональне та економне використання 

сировини, палива, енергії, більш ефективне використання основних фондів, а 

в результаті – на зниження затрат на виробництво. 

С. Ф. Покропивний [5] наводить показники вимірювання економічної 

ефективності ресурсів і витрат: узагальнюючий показник ефективності 

застосовуваних ресурсів, узагальнюючий показник ефективності спожитих 

ресурсів, частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, 

загальна рентабельність виробництва. Існують дві основні загальні і постійно 

діючі мети щодо вимірювання ефективності: 

1) виявлення, оцінка і узагальнення відносної ефективності виробничих 

ланок з наступним вишукуванням пріоритетних напрямів мотивації та 

реальних механізмів впливу на її позитивну динаміку у майбутньому;  

2) порівняння ступеня ефективності, досягнутого даним підприємством 

і його конкурентами на ринку, щоб не допустити зниження престижу і 

конкурентоспроможності у сфері бізнесу.  

У зв’язку із динамічними змінами економіки на мікро- та макрорівнях 

не існує стандартних методів управління діяльністю підприємства. Кожна 

конкретна ситуація потребує власної розробки й прийняття управлінських 

рішень. Кожне управлінське рішення в кінцевому підсумку поліпшує або 

погіршує економічні дію на підприємство.  
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